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Penerapan Kinematika Balik Pada Robot Manipulator 4 DOF

1. Tujuan
Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan Teori Kinematika Balik Pada 
Robot Manipulator 4 DOF

2. Alat dan Bahan
1. Komputer
2. Servo Dynamixel AX-12a
3. USB2Dynamixel

3. Dasar Teori
3.1 Kinematika Balik

Kinematika mempelajari gerak dan pengembangan persamaan untuk 

menggambarkan gerakan benda-benda tanpa mempertimbangan gaya (forces), 

penyebab gerakan atau interaksi yang mungkin terjadi selama gerakan[2].Rantai 

Kinematika (kinematic chain) adalah manipulator buatan yang berinteraksi dengan 

lingkungan dan biasanya digambarkan sebagai rakitan frame robot yang 

bersambungan dengan sendi putar. Sendi berputar dan memberikan control posisi 

sudut relative dari manipulator. Tidak semua kombinasi posisis di dalam suatu 

rantai kinematika valid, karena beberapa kombinasi menyebabkan tabrakan antar 

frame atau dengan lingkungan yang bersifat tetap seperti lantai atau dinding. 

Semua kombinasi valid dari rantai kinematika membentuk ruang sendi (joint 

space). Sedangkan banyaknya sendi dalam rantai kinematika disebut Degree of 

Freedom (DOF) atau derajat kebebasan. Semakin banyak jumlah DOF yang ada 

membuat fleksibilitas gerakan manipulator menjadi lebih banyak. 

Kinematika robot adalah aplikasi geometri untuk mempelajari rantai 

kinematika dengan beberapa DOF. Kinematika robot memberikan transformasi 

dari joint space yang didefinisikanke ruang Kartesian dimana robot manipulator 

bergerak. Kinematika robot cukup berguna, karena dapat digunakan untuk 

perencanaan dan pelaksanaan gerakan[3].

Kinematika dibagi menjadi dua yaitu kinematika maju (forward kinematics) 

dan kinematika balik (inverse kinematics) dan diterapkan pada suatu rantai 
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kinematika (Gambar1) atau hubungan antar sendi dari base-frame (posisi pangkal) 

menuju end-effector (posisiakhir). 

Gambar1.RantaiKinematika

Joint space memberikan sedikit informasi tentang posisi dan orientasi dari 

end-effector rantai kinematika. Kinematika maju mendefinisikan pemetaan dari 

joint space ke ruang Kartesian tiga dimensi dengan m sendi dan nilai sendi (Ɵ1, 

Ɵ2, …, Ɵm). Kinematika maju dapat menemukan posisi (px, py, pz) dan orientasi 

(ax, ay, az) dari end-effector rantai kinematika dalam ruang (x, y, z) tiga dimensi 

[3]. Kinematika maju bersifat domain-independent atau dapat diselesaikan dengan 

satu cara untuk tingkat kesulitan rendah mau pun tinggi untuk setiap permasalahan 

rantai kinematika. Dengan kata lain kinematika maju digunakan untuk mencari 

posisi akhir dalam bidang kartesian dari masukan berupa sudut dari setiap sendi 

rantai kinematika. 

Input koordinat akan menghasilkan nilai yang akan diterapkan pada end-

effector, dan agar end-effector dapat menentukan nilai yang sesuai dengan rantai 

kinematika maka digunakan kinematika balik yang akan memberikan cara menuju 

ruang tiga dimensi untuk ruang sendi. Kinematika balik berisi hubungan titik 

dalam tiga dimensi yaitu posisi (px, py, pz) dan orientasi (ax, ay, az) terhadap nilai 

sendi atau sudut (Ɵ1, Ɵ2, …, Ɵm) dari ruang sendi dalam rantai kinematika dengan 

m sendi, atau kinematika balik digunakan untuk mencari nilai sudut setiap sendi 

dari masukan posisi akhir dalam bidang Kartesian. Hal ini ditunjukan oleh 

Gambar2. Kinematika balik bersifat domain-dependent atau memiliki solusi yang 

berbeda untuk setiap konfigurasi rantai kinematika. Solusi untuk kinematika balik 

bias berupa analisis, closed-form equation, dan pendekatan matematis berulang. 

Setiap penambahan DOF menyebabkan setiap titik dalam ruang tiga dimensi dapat 

memiliki lebih dari satu titik yang cocok dalam ruang sendi (joint space). 
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Banyaknya solusi membuat perhitungan kinematika adalah perhitungan yang 

berkesinambungan [3]. 

Gambar 2. Diagram PerbedaanKinematika

Kinematika balik memberikan kontrol langsung pada end-effector objek 

akanberakhir pada akhir rantai kinematika sehingga dapat menempatkan servo 

motor di lokasi yang diinginkan[4]. Pada tugas akhir ini end-effetor adalah alat 

tulis . Servo motor juga membutuhkan masukan berupa sudut, oleh karena itu 

digunakan kinematika balik sebagai perhitungan.

Ada banyak perhitungan untuk mencari kinematika balik antara lain 

perhitungan trigonometri, jacobian matriks dan Cyclic Coordinat Descent. Pada 

tugas akhir ini akan digunakan metode perhitungan trigonometri.

                       Gambar 3. Contoh pemodelan kinematika 3 DOF 

Gambar 3 merupakan contoh pemodelan kinematika balik tiga DOF dua 

Dimensi. Nilai (aX,aY) merupakan nilai akhir dari end-effector kinematika balik. 

Pergerakan servo 1 menuju sumbu x positif, servo 2 menuju sumbu x negatif, dan 

servo 3 menuju x positif. L1 dan L2 adalah panjang joint robot, panjang L1 dan 

L2 sudah diketahui dengan mengukur joint-joint tersebut. Teta 1 adalah sudut 

yang dibentuk oleh sumbu y dengan L1, teta 2 adalah sudut yang dibentuk oleh 

perpanjangan L1 dengan L2, dan teta 3 adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu y 
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dengan L2. R1 adalah jarak antara servo 1 dengan servo 3. Jika ditarik garis lurus 

dari servo 1 ke servo 3 maka akan terbentuk segitiga sembarang dengan panjang 

masing-masing sisi yaitu L1, L2, dan R1. 

Penentuan nilai R1 menggunakan rumus pitagoras aX dengan 

aY,sedangkanuntuk mencari besar sudut teta 1 harus mencari besar sudut sA dan 

sB terlebih dahulu. sA diperoleh melalui rumus arcsin aY terhadap aX. Kemudian 

penentuan sB dengan cara aturan cos segitiga sembarang. Selanjutnya dilakukan 

penjumlahan besar sudut sA dan sB untuk mendapatkan besar sudut teta 1. 

Penentuan besar sudut teta 2 harus dicari dahulu besar sudut sC dengan cara 

aturan sin segitiga sembarang. Teta 2 dibentuk oleh garis lurus L1 dan L2 maka 

besar sudut teta 2 adalah 180 dikurangi sC. Dicari besar sudut teta 3 dengan cara 

selisih dari teta 1 dan teta 2. Berikut adalah contoh perhitungan  kinematika balik 

untuk 3 DOF:

R1 =  aX2 + aY2

sA =  sin - 1 (aY/R1)

sC =  cos - 1 (L12 + L22 - R1

2 × L1 × L2 )
sB =  sin - 1 (L2 × sin sC

R1 )
teta1 = sA + sB

teta2 = 180 - sC

teta3 = teta1 + teta2
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3.2 Trigonometri Segitiga Sembarang
Perhitungan matematis yang digunakan dalam robot ini menggunakan aturan 

segitiga sembarang. Pada subbab ini diberikan rumus-rumus sinus dan cosinus 
segitiga sembarang yang akan digunakan.

3.3 Servo Dynamixel AX-12A
Dynamixel AX-12A adalah servo motor yang berfungsi sebagai aktuator 

utama . Dynamixel AX-12A (Gambar 4) memiliki torsi sebesar 15kgcm dan 

mampu menggerakkan robot dengan keseluruhan beban hingga 2 kg. Servo motor 

ini dikontrol secara serial melalui serial USB yang terhubung dengan arduino. 
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Gambar 4.Servo Dynamixel AX-12A

3.4 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).

Gambar 5. USB2Dynamixel

3.5 Blok Diagram Alat
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4. Langkah Praktikum
a. Pasanglah alat sesuai dengan diagram blok yang telah disediakan.
b. Atur Function Selection Switch pada USB2Dynamixel pada bagian select UART 

TTL.
c. Buka program yang telah disediakan melalui folder documentƟLANJUTƟ 

baruƟdynamixel 

d. Klik kanan pada folder tersebutƟOpen in Terminal
e. Tampilan program akan seperti gambar dibawah.

f. Ketik G++ kodingtimo kodingIKtimoFIX.cpp untuk compile program. 

g. Setelah compile selesai ketik sudo/kodingtimountuk menjalankan program.
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h. Masukan jumlah koordinat dan nilai-nilai koordinat yang diminta oleh program

i. Robot akan bergerak sesuai dengan koordinat yang diberikan
j. Jika program tidak berjalan, ulangi langkah F sampai H

5. Tugas
Berikut ini merupakan pemodelan robot manipulator 4 DOF
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a. Buatlah persamaan matematika untuk robot tersebut memakai aturan sinus dan 
cosinus segitiga sembarang

b. Pada folder praktikum, klik kanan folder praktikan.cppƟOpen in terminal
c. Ketik nano praktikan.cpp pada terminal untuk membuka program praktikan.cpp 

melalui terminal. 
d. Ubahlah persamaan matematika yang telah dibuat ke dalam bentuk koding
e. Setelah koding selesai tekan Ctrl-XƟY untuk kembali ke terminal
f. Ketik G++ koding praktikan.cpp untuk compile program. 
g. Setelah compile selesai ketik sudo/koding untuk menjalankan program.
h. Amati apakah program anda sudah berjalan dengan baik
i. Ulangi langkah a sampai j jika program belum berjalan dengan baik
j. Mintalah bantuan asisten jika merasa kesulitan
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LembarKerjaPraktikumMekatronikaKinematikaBalik

1. Gambarkankeembalipemodelan robot besertaperhitunganmatematis yang 
telahandakerjakan.
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2. Isi tabel yang telahdisediakanberdasarkanhasilpercobaan yang andalakukan

Koordinat Masukan(X,Y) Hasil Eksekusi Gerakan(X,Y)No
Koordinat X(cm) Koordinat Y(cm) Koordinat X(cm) Koordinat Y(cm)

1
2
3
4
5

Koordinat Masukan(cm) Hasil Eksekusi Gerakan(cm)No

X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3

1

2

3

4

5

Koordinat Masukan(cm) Hasil Eksekusi Gerakan(cm)No
X1 Y1 X2 Y2 X1 Y1 X2 Y2

1
2
3
4
5
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3. Berikan analisa anda terhadap hasil percobaan berdasarkan teori yang ada

4. Kesimpulan 
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Rangkaian Skematik Alat 


