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Pengendali Lengan Robot OWI-007 

Okki Doku 

Abstract 

This paper describes the design and circuit driver for OWI-007, the robotic arm trainner. 
This arm has frve axis of motion. The robot's arm is controlled through an interface that 
connected to the PC parallel port. The interface and the software had been developed and 
successfully connected PC with the robot. 

Inti sari 

Paper ini menjelaskan rancangan dan rangkaian pengendali lengan robot OWI-007 yang 
memiliki lima derajat kebebasan. Lengan robot ini dikendalikan melalui antar-muka yang 
dihubungkan dengan port paralel dari Komputer. Antarmuka dan perangkat lunak yang 
dibangun berhasil menghubungkan Komputer dengan lengan robot ini. 

1 Latar Belakang 

Robot Owi-007 [I] adalah sebuah lengan robot dengan lima derajat kebebasan. Masing
masing sumbu ditangani oleh sebuah motor DC. Gambar I. menunjukan lengan robot yang 
dimaksud. 

Gam bar 1. Lengan Robot Owi-007 

Lengan robot ini dikendalikan dengan mengaktifkan saklar-saklar yang dihubungkan 
langsung dengan sumber daya Robot. Pengendalian manual sangat susah dilakukan karena 
keakuratan yang diharapkan sangat tergantung dari indera penglihatan dan gerak dari tangan. 
Apalagi jika harus berhadapan dengan gerak yang berulang, akan terasa sekali bagaimana 
membosankannya menjalankan Robot ini. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan pengamatan terhadap spesifikasi dari 
Robot Owi-007, lalu merancang dan menambahkan penggerak dan pengendali baru yang 
bersifat dapat diprogram dan dimainkan ulang. 
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2 Gambaran Sistem 
r ................................................................................................................................................................................................. l 

·,I PERSONAL ANTARMIJKA 1,, 

MOTORpada 
i COMPUTER _... DAN r---+~----4 .. ~ 
l ... PENGGERAK ... Robot owi-007 
j "--~-----' 
! I 
L .............................................................................................................................................................................................. .i 

Gam bar 2. Blok Diagram Sistem. Bagian di dalam kotak garis putus-putus adalah bagian 
yang direalisasikan. 

Ada dua perangkat yang akan dibuat. Bagian pertama adalah perangkat keras. Perangkat 
keras yang dikerjakan adalah pada bagian penggerak karena sinyal keluaran dari Personal 
Komputer tidak bisa langsung menggerakan motor. Keluaran dari penggerak ini dapat 
digunakan secara langsung untuk mengaktitkan atau menon-aktifkan Robot Owi-007. 

Bagian kedua adalah perangkat lunak yang akan dibangun dari Bahasa pemrograman 
Pascal. Pascal menyediakan fasilitas perancangan yang hasilnya bisa langsung dibangun di atas 
Perintah bahasa mesin. Sehingga akses terhadap port paralel dapat langsung diterapkan tanpa 
kesulitan seperti halnya dengan pemrograman berorientasi Windows. 

3 Teori 

Pada bagian ini akan dijelaskan teori dasar dari masing-masing perangkat keras yang 
digunakan pada penelitian ini. Komponen yang akan ditinjau adalah standar pada port printer, 
LPT. LPT terdiri dari standar perangkat keras dan perangkat lunak. Penjelasan tentang Lengan 
Robot Owi-007 yang merupakan educational-kit dan diakhiri dengan penjelasan tentang 
pengendalian On-Off yang merupakan pengendalian sederhana dan banyak digunakan pada 
industri dan khususnya pada rancangan ini. 

3.1 Standar port LPT 

Standar yang dimaksud di sini bukan seperti standar kecepatan yang digunakan di port 
komunikasi serial (9600 bps, 4800 bps, .. ) tetapi standar pin, sinyal dan proses handshaking. LPT 
sendiri tidak memiliki standar kecepatan karena sudah dapat dipastikan bahwa kecepatan 
mencetak tidak pernah tinggi. Kecepatan akan sangat bergantung dari rutin program dari 
interupsi pada BASIC INPUT OUTPUT (BIOS) yang dijalankan pada mikroprosesor jenis 
tertentu. Jadi jika menggunakan mikroprosesor yang semakin cepat, maka rutin tersebut juga 
akan semakin cepat dijalankan. Meskipun demikian, masih ada acuan minimal yang harus 
diikuti. Misal Iebar sinyal /Strobe minimal 5 mikro detik dan ini harus dijadikan acuan 
mikroprosesor yang cepat maupun yang lam bat. 

3.1.1 Perangkat Keras Port LPT 

Printer adapter adalah sebuah antar muka yang dirancang khusus untuk menghubungkan 
printer dengan sebuah antarmuka paralel, tapi dia juga dapat digunakan sebagai port masukan 
dan keluaran secara umumnya jalur Input/Output. Adapter ini dapat digunakan sebagai alat yang 
dihubungkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang cocok kemampuan masukan dan 
keluarannya seperti yang diterapkan di data acquisition, external drive, dan beberapa eductional 
project kit. 

LPT mempunyai 12 keluaran kompatibel dengan standar Transistor-transistor Logic (TTL) 
yang ditahan dan dapat ditulis maupun dibaca di b.awah pengendalian perangkat lunak, dengan 
menggunkan perintah bahasa perakit IN a 1, dx dan OUT dx 1 a 1. Di mana DX dan AL 
adalah register yang terdapat di mikroprosesor keluarga INTEL 80x86. Perintah IN al 1 dx 
digunakan untuk membaca port alamat yang terdapat di register dx dan menyimpannya di 
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register al. Sedang perintah OUT dx, al digunakan untuk menulis data diregister al ke alamat 
yang ditunjukan oleh register dx. Di samping itu adapter juga mempunyai 5 masukan dalam 
keadaan tunak (steady state) yang dapat dibaca dengan menggunakan instruksi IN al, dx seperti 
yang sudah dijelaskan di atas. 

Tambahan yang lain adalah sebuah masukan juga dapat digunakan untuk membangkitkan 
interupsi ke prosesor. Interupsi ini dapat diaktifkan atau dipasifkan di bawah kontrol program. 
Jalur reset dari untai catu daya juga di-OR-kan dengan keluaran dari program. Ini mengizinkan 
sebuah alat untuk menerima sinyal reset dari catu daya ketika prosesor sedang di reset.. 

Sinyal masukan dan keluaran dibuat tersedia dibelakang adapter melalui konektor DB25 
dengan posisi tidur. Posisi ini cocok untuk dipasang dengan alat-alat yang lain. Tinggal 
menyiapkan kabel lurus 25 jalur yang dapat langsung dihubungkan ke konektor ini. Kabel ini 
umumnya sudah tersedia dipasaran dan umumjuga digunakan pada pemilih printer. 

Ketika adapter ini digunakan bersama dengan printer, data atau perintah dari printer 
disiapkan di jalur data 8 bit, di tahan sebagai keluaran di port dan jalur sinyal /STROBE 
diaktifkan. Ini akan menulis data atau perintah ke printer. Kemudian program dari PC akan 
membaca status dari port untuk mendeteksi apakah karakter sudah terima oleh printer, atau 
status error yang dikirimkan menunjukan kertas habis, kerusakan printer dan lain-lain. Jalur 
masukan ini juga terdapat jalur yang dapat mengatifkan interupsi ke program di PC, yang 
menunjukan bahwa printer tidak sibuk (not busy). 

Keluaran data di port masih dapat dibaca melalui antarmuka adapter untuk mendiagnosa 
apakah data yang dikeluarkan sudah benar. Jika tidak benar maka program dapat mengisolasi 
antara adapter dengan alat yang terhubung. Ini berguna sekali untuk mencegah kerusakan yang 
dapat ditimbulkan dari alat yang di luar.Misa data FFh dikeluarkan di port dan kemudian dibaca 
lagi didapatkan 7Fh, ini berarti bit msb (most significant bit) mengalami kesalahan. Kerusakan 
dapat ditimbulkan dari adaptemya sendiri atau dari alat dari luar. Hanya saja jika terjadi pada 
alat di luar, kerusakan dapat dicegah dengan memutuskan hubungan antara adapter dengan alat 
luar. 

Pada hagan aliran data dari konektor ke DB25. Pada bagian ini data dikirimkan dari PC ke 
konektor dengan urutan sebagai berikut [2]: 

1. Data dikirimkan melalui sebuah buffer yang disebut tranceiver (transmitter-receiver) 
dengan dikontrol arahnya oleh jalur DIR (direction) melalui dekoder perintah. 

2. Data ditahan dengan data latch dan dikirimkan ke konektor dan diumpanbalikan ke bus 
buffer. 

3. Untuk memastikan apakah data yang dikirimkan tidak salah, PC akan membaca data di 
bus buffer dan jalur DIR menjadi receiver untuk membaca data. 

Bagian kedua adalah bagian yang mengatur proses handshaking. Urutan perintahnya adalah 
sebagai berikut: 

1. Setelah data sampai di konektor DB25, kontrol dari PC akan membaca status dari 
Printer. Jika ada status, maka status ini akan diolah oleh BIOS dan akan 
membangkitkan interupsi. Seperti printer belum dihidupkan, kertas habis, sibuk dan 
lain-lain. 

2. Jika tidak ada status error dari printer, maka adapter printer akan membangkitkan sinyal 
/STROBE, yang menyatakan data sudah dikirimkan. 

3. Sinyal ini akan ditanggapi oleh printer dengan I Acknowledge yang menyatakan data 
sudah diterima dan siap menerima data baru lagi. 

4. Jika buffer di printer masih penuh data sehingga tidak dapat menampung data, printer 
akan membangkitkan sinyal sibuk atau /Busy. Sinyal ini akan diterima oleh PC saat 
akan mengirimkan data dan data akan ditahan sampai sinyal /Busy dari printer ini 
menjadi '1 '. Program di BIOS juga akan menghitung dalam jangka waktu tertentu, jika 
sinyal ini tak menjadi '1' maka akan dibangkitkan interupsi untuk tidak menulis ke 
printer. 

Bagian ketiga adalah bagian kontrol dari PC. Kontrol di sini mengatur proses menyiapkan data, 
mengirim sinyal handshaking ke printer dan menerima sinyal handshaking dari printer. Dekoder 
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perintah akan melakukan pengaturan berdasarkan alamat dari adapter printer yang 
dimanfaatkan. 

Ada tiga buah port paralel yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna kompatibel PC 
IBM. Umumnya dikatakan dengan LPTO, LPTl, atau LPT2. Masing-masing mempunyai alamat 
dasar yang berbeda seperti yang ditunjukan pada Tabell. 

Tabell. Alamat dasar LPTx [3] 

NAMALPT Alamat Dasar (hex) 
LPTO 378 
LPTl 3F8 
LPT2 2F8 

Adapter printer menanggapi 5 buah jalur instruksi 110 yang terdiri dari 2 keluaran dan 3 
masukan. Instruksi keluaran memindahkan data ke 2 buah penahan yang mana keluaran 
direpresentasikan pada pin-pin di konektor DB25. Dua dari 3 instruksi masukan mengizinkan 
prosesor untuk membaca kembali isi dari kedua penahan. Masukan ketiga mengizinkan prosesor 
untuk membaca status dari sebuah grup dari pin-pin dikonektor secara realtime. 

Deskripsi dari setiap instruksi yang dapat memerintahkan adapter printer masing-masing 
akan dijelaskan di bawah. 

Ad apter prmter d t378h engan a ama untu k k d k k kt DB25 menge uar an ata e one or 

Bit- 7 Bit-6 Bit-5 Bit-4 Bit-3 Bit-2 Bit-1 Bit-0 

Pin- 9 Pin-8 Pin-7 Pin-6 Pin-5 Pin-4 Pin-3 Pin-2 

Data pada bit-7 akan diletakan pada pin-9 pada konektor DB25, demikian juga untuk bit-bit 
yang lain dan akan berhubungan dengan konektor hingga bit-0 dengan pin-2. Proses penulisan 
ke port 378h akan menyebabkan data tersebut ditransferkan ke pin [9-2] di DB25 dengan 
perintah OUT dx,al dengan dx bemilai 378h dan al berisi nilai data yang ingin dikirimkan misal 
61h. Demikian juga sewaktu proses pembacaan data dari pin[9-2] akan dibaca oleh prosesor 
melalui instruksi IN al,dx di mana dx bemilai 378h setelah instruksi ini akan didapatkan al 
bemilai sama dengan 61h., kalau tidak pasti ada kesalahan. 

Setiap pin pada port data dapat mengeluarkan arus sebesar 2,6 rnA saat bemilai '1' dan 
dapat menerima arus hingga 24 rnA saat bemilai logika '0'. Dan hal yang sangat esensial di sini 
adalah dilarang keras memberi resistor pull-down ke ground karena akan mengakibatkan data 
tidak seperti yang diinginkan. 

Adapter printer dengan alamat 379h untuk mengeluarkan data ke konektor DB25. Perintah 
yang digunakan adalah OUT dx, al, di mana dx berisi 3 79h dan al berisi perintah handshaking 
yang ingin dilakukan. Misalnya akan memberi sinyal /STROBE maka perintahnya sebagai 
berikut: 
Sinyal_Strobe: MOV DX, 379h ;alamat instruksi dari PC ke 
Printer 

MOV AL, ODh bit-0 dibuat '1' 
OUT DX, AL kirimkan ke port 
NOP tunda 1 perintah 
MOV AL, OCh bit-0 dibuat '0' 
OUT OX, AL .kirimkan ke port 

End Sinyal Strobe RET 

Prosedur di atas akan membuat pin di Pin-1 menghasilkan pulsa '1' ke '0', jika printer siap, 
m ak ak . ah .. d b'l d d' b f£ a prmter an menanggapt permt lfll engan mengam 1 ata 1 u er. 

Bit-7 Bit-6 Bit-5 Bit-4 Bit-3 Bit-2 Bit-1 Bit-0 

Tak Tak Tak IRQ Pin-17 Pin-16 Pin-14 Pin-1 
dipakai dipakai dipakai enable 
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Instruksi keluaran ke alamat ini akan menyebabkan penahan untuk menangkap lima bit data Ish 
(least significant bit) dari bus data. Empat bit terakhir ini dikeluarkan dengan versi tanpa 
diinversikan. Jika bit-4 ditulis 'I' adapter akan membangkitkan interupsi jika pada kondisi 
transisi dari ' 1 ' ke '0'. 

Pin-pin ini dikendalikan oleh pengendali jenis open-collector yang diberi resistor pull-up ke 
+SVdc melalui resistor 4k7 ohm. Pin-pin ini dapat menyerap arus hingga 7 rnA dan dapat 
memelihara pada tegangan O,SV pada levellogika '0'. 

Ad d I 378h k b d d . k k DB2S apter pnnter engana amat untu mem aca ata an one tor 

Bit- 7 Bit-6 Bit-S Bit-4 Bit-3 Bit-2 Bit-1 Bit-0 

Pin-9 Pin-8 Pin-7 Pin-6 Pin-S Pin-4 Pin3 Pin2 

Bit-bit yang dinyatakan di sini sama dengan sewaktu digunakan untuk mengirimkan data dari 
PC ke port. Kegunaan dari perintah IN al,dx adalah untuk mengambil data dan membandingkan 
dengan data yang dikirimkan. Contoh prosedur mengiriinkan data, membaca kembali dan 
mendeteksi kesalahannya adalah sebagai berikut: 
Deteksi err: MOV DX, 378h 

MOV AL, OAah 
OUT DX,AL 
NOP 

ALAMAT DATA 
SIAPKAN DATA OAah 
KIRIMKAN DATA OAah 
TUNDA 
HAPUS NILAI REG. AH MOV AH,O 

XCHG AH,AL 
IN AL, DX 
XOR AL, AH 
JZ END DET 
CALL ERROR 

PINDAH DATA DIREG. AL KE AH 

ERR 

End Det err RET 

BACA DATA DI ALAMAT DX 
='0' JIKA SAMA 
KALAU SAMA SELESAI 
PANGGIL PROSEDUR ERROR 
SELESAI 

lsi dari prosedur error dapat berisi perintah untuk memutus hubungan antara adapter printer 
dengan printer. 

Adapter printer dengan alamat 3 79h untuk membaca status yang dikirimkan printer ke PC 
melalui konektro DB2S s~cara real time. Maksud dari real time di sini adalah status diambil 
pada saat tertentu dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa memberitahu PC terlebih dahulu. 
Jika ingin status yang lebih baru maka PC harus menjalankan instruksi ini sekali lagi. 

Bit-7 Bit-6 Bit-S Bit-4 Bit-3 Bit-2 Bit-1 Bit-0 

Pin-11 Pin-10 Pin-12 Pin-13 Pin-IS Tidak Tidak Device 
dipakai dipakai time out 

Dengan membaca level smyal dari pm-pin ini, status yang dtktrim dari printer dapat 
diketahui. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh yang ditulis dalam bahasa 
pemrograman Turbo Pascal S.SO untuk memudahkan · pemahaman dibandingkan jika ditulis 
dengan bahasa perakit, sbb: 

Uses dos, ext; 
Var reg :registers; 
Begin 

End. 
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Reg.ah :=2; 
Reg.dx :=0; 
Intr($17,reg); 
Writeln('Status dari Printer sekarang adalah : '); 
If reg.ah and 1=1 then writeln('Device timeout'); 
If reg.ah and 8=1 then writeln('Kesalahan rnencetak'); 
If reg.ah and 16=1 then writeln('Printer sedang dipilih'); 
If reg.ah and 32=1 then writeln('Kertas Habis'); 
If reg.ah and 64=1 then writeln('Printer tidak mengirimkan sinyal ack'); 
If reg.ah and 128=1 then writeln('Printer sedang sibuk'); 
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Tiga baris pertama dari main program merupakan interupsi 17h pada BIOS dengan fungsi 
AH=2, yaitu membaca status dari printer ke PC. Hasil dari perintah ini akan dikembalikan ke 
register AH, jadi dengan membandingkan isi AH dengan sebuah nilai pangkat 2 (2°·3•

4
•
5
•
6
•
7
), 

status ·yang dibaca dapat dipilah-pilah. Adapter printer dengan alamat 3 7 Ah untuk membaca 
status dari PC 

Bit-7 Bit-6 Bit-5 Bit-4 Bit-3 Bit-2 Bit-1 Bit-0 

Tidak Tidak Tidak IRQ /Pin17 Pin-16 /Pin-14 /Pin-1 
dipakai dipakai dipakai enable 

POR=O 
POR=l POR=O POR=l POR=l 

Hanya 5 btt terendah yang dtpakat. Art1 dan POR adalah Pomt after reset, mlat setelah reset 
dari PC. Kalau didepan pin ada tanda slash ('/') ini berarti nilai yang dibaca berkebalikan 
dengan nilai pada pin tersebut. Kondisi ini harus diperhatikan sewaktu status yang dibaca akan 
dibandingkan dengan status yang lama, karena kondisinya tidak sama maka harus dilakukan 
penyesuaian. 

Gambar diagram waktu dari urut-urutan proses pemindahan data dari PC ke Printer seperti 
pada Gam bar 3. 

BUSY 

lACK 

DATA 

/STROBE 

Gambar 3. Diagram waktu pemindahan data dari PC ke Printer [4) 

3.1.2 Lengan Robot Owi-007 

Lengan Robot Owi-007 adalah sebuah lengan yang memiliki 5 derajat kebebasan yang 
meliputi; Penjepit, Pergelangan tangan, Siku, Bahu, Pangkal lengan. Masing-masing derajat 
kebebasan ditangani oleh sebuah motor DC dengan beberapa komponen mekanik yang terbuat 
dari plastik. Bentuk Lengan robotnya seperti pada Gambar 1. Sedangkan spesifikasi dari tiap
tiap derajat kebebasan adalah sebagai berikut: 

3.1.3 Pengendali On-Off 

Peng~ndali On-Off adalah merupakan salah satu jenis pengendalian yang sering digunakan 
karena kemudahan implementasi dan kebanyakan sistem yang dibutuhkan belum menggunakan 
pengendalian sistem besar. Bentuk sederhana dari rangkaian pengendali On-Off adalah sebagai 
berikut: 
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ON-OFF 

Gambar 4. Bagan sistem On-Off 

Realisasi sistem ini bisa dengan memanfaatkan Relay, Transistor, MOS, dan Saklar. Gambar 5 
menunjukan beb~~~p~-~~~~~ ~~cangan untuk, sistem 9!!:;Q!f. 

Gam bar 5. Rangkaian elektronik pengendalian Sistem On-Off menggunakan Transistor 
NPN, PNP, Mosfet N, dan Relay-SPST 

4 Perancangan Perangkat Keras dan Lunak 

4.1 Perangkat Keras . 

Ada tiga kondisi yang harus diperhatkan: 
1. Arab motor searah putaran jarum jam (CW) 
2. Arab motor berlawan arab putaran jarum jam (CCW) 
3. Motor berhenti 

Dari ketiga kondisi di atas maka dibutuhkan tiga kondisi logika yang perlu diterapkan. 

1. Seperti pada perancangan Gambar 6, Motor dapat digerakan searah jarum jam melalui jalur 
arus sebagai berikut: 

~ Catu daya mengalir lewat emitor transistor TIP 127 dan menuju ke Kolektor TIP 127 
~ Kondisi TIP 122 dibuat cut-off (tak menghantar) sehingga arus akan mengalir ke 

hambatan yang lebih rendah yakni melalui motor DC. 
~ Karena Tegangan Motor DC hanya Y2 dari VCC maka arus akan mengalir dan 

menyebabkan motor berputar searah putaran jarum jam. 
2. Jalur berlawanan arah dengan putaranjarumjam: 

~ Kondisi Transistor TIP 127 dibuat cut off. 
~ Transistor TIP 122 dibuat menghantar (saturasi). 
~ Arus dari catu Y2 VCC motor (pin'-') akan mengalir keluar ke pin'+' dan akan masuk 

ke kolektor transistor TIP 122 yang saat itu sedang dalam kondisi menghantar. 
3. Jalur tak menghantar atau Motor Mati. 

~ Kondisi ini dapat terjadi dengan mematikan selektor dekoder 74HC138 yang akan 
membuat transistor TIP 127 pada kondisi tak menghantar karena tidak mendapat 
biasing. 

Vol1/1 

TEl 

Du 
tris1 

B~ 
berl 
ken 
DO. 

Pad 
yan 
l.J 

2.1 
D 

J, 
a 



5 

-
TECHNe : Jurna/1/miah Elektroteknika 51 

Dan membuat transistor TIP 122 pada kondisi tidak menghantar dengan memberi masukan 
tristate 74HC126 dengan levellogika '0' . 

. --[.,~~-~; j 

' I 

Gambar 6. Untai penggerak motor yang dikendalikan oleh paralel port dan dengan 
penggerak transistor TIP 127 dan TIP122. 

Bagian penggerak memiliki kemampuan untuk menggerakkan lima motor searah jarum jam, 
berlawanan arah jarumjam dan kondisi motor berhenti. Total keadaan yang mungkin adalah 11 
kemungkinan. Tabel2 meringkas kode-kode yang harus dikeluarkan oleh program ke LPT D7-
DO. 

Tabel2. Hubungan kode keluaran LPT D7-DO terhadap gerak motor tertentu: 

LPTD7-DO 
Nama Motor Arab Gerakan 

No Hexa Biner 
1 07 00000 111 Stand By Diam 
2 00 00000 000 Penjepit Menutup 
3 OF 00001 111 Penl~it Membuka 
4 04 00000 100 Perg_elangan cw 
5 87 10000 111 Pergelangan ccw 
6 17 00010 111 Siku Naik 
7 01 00000 001 Siku Turun 
8 03 00000 011 Bahu Naik 
9 47 01000 111 Bahu Turun 
10 27 00100 Ill PangkalLengan cw 
11 02 00000 010 PangkalLengan ccw 

Pada bagian penyandian Biner, D2-DO dihubungkan ke Dekoder 74HC138. Ada dua kondisi 
yang perlu diperhatikan yaitu: 
1. Jika kondisinya XXXXX 111 maka aktifasi motor tergantung dari nilai bit D7-D3. 

X=1 ~motor akan ON danjika X=O ~motor akan OFF 
2. Jika kondisinya 00000 YYY di mana YYY =/= 111, 101, atau 110, maka aktifasi 

motor yang berlawanan arab dengan gerakan pada No.1, tergantung dari nilai YYY. 
Jadi Jika nilai YYY=OOO ~Motor Penjepit akan menutup yang berlawanan dengan 
arah Pembuka Penjepit yang memiliki kode 00001 111. 
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52 TECHNe : Jurna/1/miah Elektroteknika 

4.2 Perangkat Lunak 

Diagram alir perangkat lunak yang direalisasikan dengan menggunakan Turbo Pascal 5.50 
atau TPW. Ada tiga bagian yang dibuat yakni Recording, Playing, dan inisialisasi posisi. 
Diagram alimya berturut-turut seperti pada Gambar 7a, 7b, dan 7c. 
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(b) 

Gambar 7. Diagram alir proses Recording (a), Playing (b) 
dan Inisialisasi Posisi Lengan (c) 

TE( 

sepc 
dipi 
w~ 

pen 
GlUl 
aka! 
ini 
di~ 

s 

S.l 

a! at 
DEl 
mejt 
turu 
data 
se~ 

Dari 
diha 
Bahl 

5.2 

l 
pen~ 

lang 



TECHNe : Jurna/1/miah Elektroteknika 53 

Pada awalnya program akan menggerakan setiap motor mengarah ke arab posisi awal, 
seperti tampak pada Gambar 7c. Lalu program akan mendeteksi pilihan dari operator. Jika yang 
dipilih adalah Recording, maka program akan merekam gerakan yang diinginkan dan lamanya 
waktu yang dibutuhkan untuk menggerakan bagian tersebut. Program akan menunggu 
permintaan gerakan-gerakan lainnya hingga program diminta menghentikan proses perekaman. 
Gambar 7a menunjukan proses Recording ini. Jika yang dipilih adalah Playing, maka program 
akan membaca rekaman gerakan yang telah disimpan dan memainkan ulang. Gerakan-gerakan 
ini akan sama dengan gerakan yang telah dilakukan oleh langkah Recording, seperti pada 
diagram alir Gambar 7b. 

5 Pengujian Perangkat Keras dan Lunak 

5.1 Pengujian Perangkat Keras 

Setelah rancangan direalisasikan ke papan rangkaian tercetak maka dilakukan pengujian 
alat. Pengujian dilakukan dengan sebuah debugger yang disediakan oleh DOS yaitu program 
DEBUG.EXE. Program ini memiliki fasilitas sebagai Assembler dan bisa juga dipakai untuk 
mejejak untuk mencari kesalahan. Secara singkat pengujian dilakukan dengan secara berturut
turut menjalankan program yang akan mengakses port LPTO pada alamat port 378H dengan 
data sesuai dengan kode-kode yang telah disebutkan pada Tabel 2. Contoh Programnya adalah 
sebagai berikut: 

Mov AI, 07 
Mov DX, 378h 
OutDX,Al 

; Buat motor ke posisi Stand by 
; Siapkan nomor Port 
; Keluarkan kode Stand By ke port tsb. 

0, ' ~ '-~~1-l 

I - -, --;, ''' •: ' ,'~,:,- \ 

-alOO 
EA3:0100 mov al, 07 
EA3:0102 mov dx, 378 
EA3:0105 out dx, a1 

OEA3:0106 
-t 

. AX•0007 BX•OOOO CX•OOOO DX.OOOO SP•FFEE BP.OOOO SI=OOOO DI=OOOO 
OS=0EA3 ES=OEA3 SS=OEA3 CS=OEA3 IP=Ol02 NV UP El PL NZ NA PO NC 
0EA3:0102 BA7803 MOV DX,0378 
-t 

=0007 BX=OOOO CX=OOOO DX=0378 SP=FFEE 8P=0000 SI=OOOO 01=0000 
S•OEA3 ES=OEA3 SS=OEA3 CS=OEA3 IP=0105 NV UP El PL NZ NA PO NC 

OEA3:0l05 EE OUT OX,AL 
-t 

AX=0007 BX•OOOO CX=OOOO DX=0378 SP=FFEE BP=OOOO SI•OOOO DI=OOOO 
DS=OEA3 ES•OEA3 SS=OEA3 CS=OEA3 IP=0106 NV UP EI PL N2 NA PO NC 
OEA3:0106 0100 ADD [BX+SI],AX DS:0000=20CD 

Gam bar 8. Contoh pengujian rangkaian penggerak dengan Program Debug.exe 

Dari pengujian tersebut, motor lengan robot Owi-007 bekerja sebagaimana yang dirancang dan 
diharapkan. Untuk selanjutnya dilakukan pengujian dengan perangkat lunak yang ditulis dengan 
Bahasa Pemrograman Pascal. 

5.2 Pengujian Perangkat Lunak 

Program yang diuji harus mampu untuk merekam langkah-langkah gerakan dari tiap motor 
penggerak sebuah derajat kebebasan. Selain itu, program juga dapat memainkan ulang langkah
langkah yang sudah direkam sebelumnya. 
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Program yang diuji berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pada saat awal, program akan 
merekam setiap permintaan arab gerakan. Arab gerak ini disimpan pada sebuab array dua 
dimensi yang menyatakan: 

);> Motor yang digerakan dan Arab gerakan 
);> Lamanya waktu motor bergerak. 

Durasi gerakkan motor dicatat dari awal motor yang dipilih bergerak hingga dua kondisi yang 
menyebabkan motor dihentikan yaitu, Penekanan tombol Pause dan Penekanan Tombol yang 
sama. Data yang tersimpan di array ini dapat disimpan pada sebuah file atau dapat langsung 
dipakai untuk melaksanakan kumpulan perintah yang telab dibuat sebelumnya. 

Dari basil percobaan-percobaan yang dilakukan, perangkat lunak yang dibuat dapat 
digunakan seperti yang telab dirancang sebelumnya. Gambar 9 menunjukkan perangkat keras 
sistem yang dirancang dan Gam bar 10 menunjukkan Menu Utama program yang direalisasika'n. 

Program yang dibuat dengan program Pascal for Windows terdiri dari tiga bagian, yaitu: 
1. Deklarasi variabel dan tipe data 
2. Menu program Utama 
3. Prosedur dan Function yang menjalankan program 

6 Kesimpulan dan Saran Pengembangan 

Sebuab motor de dapat diatur arab putarannya sesuai dengan arab polaritas yang diberikan. 
Pada Lengan Robot OWI-007 terdapat lima buab motor de yang mampu menggerakkan 
penjepit, tangan, lengan, dll. Aslinya Lengan Robot diatur lewat pengatur saklar manual dan 
pada Penelitian ini dikembangkan lagi supaya dapat diatur melalui Personal Computer melalui 
parallel port. 

(a) (b) 
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Gam bar 9. Foto Sistem penggerak dan Lengan Robot OWI-007 (a) 
dan Sistem Penggerak yang diperbesar (b). 

PENGENDALI LENGAN ROBOT OWI-887 
Ir. Okki Doku 
Fakultes Teknik Jurusen Teknik Elektro 
Universitas Kristen Satya Wacena 
Selatiga 

{--------------------------------------------
I HENU UTAHA 
l============================================ 
1 1. BUKA PENJEPIT 

I 2. TUTUP PENJEPIT 
, 3. CW PERGELANGAN TANGAN 
' ~. CCW PERGELANGAN TANGAN 

5. NAIKKAN SIKU 
6. TURUNKAN SIKU 
7. NAIKKAN BAHU 
8. TURUNKAN BAHU 
9. CW PANGKAL LENGAN 
0. CCW PANGKAL LENGAN 
A. STAND BY 
L. LOAD DATA FILE 
R. RUN TEMPORARY DATA 
S. SAUE TEMPORARY TO FILE 

i B. GO BACK TO INITIAL STATE 
~ILIHAN ; [0·9,A,L,R,S,B) : 
~UI!Ii - .OO!ill'tiiUMII'~'t:.,m'£::WiiF'''·iiiiWi•' 

Gambar 10. Menu Utama program yang direalisasikan 
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Dari basil pengujian didapatkan bahwa rancangan berkerja sebagaimana yang diharapkan 
pada spesifikasi yang meliputi: 
1. Kelima motor dapat digerakkan sesuai jika digerakkan dengan saklar manual 
2. Memiliki fasilitas pengingat sehingga Lengan dapat digerakan lagi seperti saat awal 

perekaman kondisi. 
3. Memiliki fasilitas self -adjustment sehingga lengan robot dapat diarahkan pada titik awal 

yang pasti. 
Dalam era networking seperti sekarang ini dan perkembangan PC yang sangat cepat, 

pemikiran untuk menggabungkan kerja robot dalam suatu jadwal tertentu menjadi sangat 
menantang. Lengan Robot Owi-007 dapat dimanfaatkan juga untuk dikembangkan lebih jauh 
sebagai alat demonstrasi bagi mahasiswa yang in gin mendayagunakan Robot, PC dan jaringan. 
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