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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

Berdasarkan penjelasan mekanisme gerak segway serta komponen-komponen 

pendukung sistem, maka perancangan sistem ini dapat dilakukan. Oleh sebab itu pada 

bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan sistem tersebut yang akan dibagi ke 

dalam 3 bagian yaitu bagian mekanik, elektrik dan perangkat lunak.  

3.1. Mekanik 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai bahan dan proses pengerjaan mekanik 

yang terdiri dari body, stang, roda, dan gear. Bagian mekanik sistem ini direalisasikan 

berdasarkan design pada Gambar 3.1, serta hasil mekanik yang telah direalisasikan 

dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Design Mekanik Tampak Bawah dan Belakang. 
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3.1.1 Body 

Bagian ini terdiri dari rangka dan pijakan, untuk rangka terbuat dari bahan besi 

batangan berlubang yang disambung dengan pengelasan dengan ukuran 40x38cm. 

Kemudian pijakan kaki terbuat dari bahan akrilik dengan ukuran 35x38 cm dengan 

ketebalan 5 mm seperti yang terlihat pada Gambar 3.3.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Foto Bagian Body. 

Gambar 3.2. Foto Mekanik Yang Telah Direalisasikan. 
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3.1.2. Stang 

 Bagian ini terbuat dari bahan aluminium batang dan plat aluminium. 

Aluminium batang tersebut memiliki ukuran 2.3x4.5x100cm. Kemudian plat aluminium 

dibentuk menjadi box untuk dudukan aluminium batangan dengan ukuran 8x15x25cm. 

Serta gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran 2x4x25cm. Gambar bagian ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.4. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Roda 

Roda yang digunakan memiliki ukuran velg 16 inch atau sekitar 41 cm seperti 

yang terlihat pada Gambar 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Foto Bagian Stang. 

Gambar 3.5. Foto Bagian Roda. 
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3.1.4. Gear 

Gear yang dirancang merupakan sebuah rangkaian gear menyerupai gearbox 

dengan total perbandingan 17.28:1 seperti pada Gambar 3.6. Penambahan perbandingan 

ini dimaksudkan agar torsi motor dapat bertambah. Torsi motor yang dihasilkan 

bertambah sebesar (diameter gear terakhir / diameter roda) x 17.28 = (16.5/50) x 17.28 

= 5.7 kali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Elektrik 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai karakteristik dan fungsi dari setiap 

komponen elektrik, yang terdiri dari mikrokontroler, sensor accelerometer, sensor 

gyroscope, potensiometer, driver motor, motor, dan catu daya. 

3.2.1. Mikrokontroler 

Mikrokontroler yang digunakan dalam perancangan ini adalah mikrokontroler 

AVR ATmega 8535 dimana mikrokontroler ini berfungsi sebagai pusat sistem kendali. 

Mikrokontroler ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya memiliki 3 buah memory 

yang terdiri dari Self-Programmable Flash (8K-Byte), EEPROM (512 Byte), SRAM 

(512 Byte). Terdapat 2 buah timer/counter 8-bit dan 1 buah timer/counter 16-bit. 

Interface mikrokontroler ini ada 3 buah yaitu melalui I2C, USART, dan SPI. Selain itu 

juga terdapat 8-channel 10-bit ADC dan analog comparator. Semua komponen tersebut 

diintegrasikan ke dalam sebuah chip 40 pin dengan 32 pin input/output yang dapat 

diprogram.  

Gambar 3.6. Foto Bagian Gear. 
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Dengan kelebihan tersebut maka mikrokontroler ini dapat dihubungkan langsung 

dengan sensor atau device keluaran pada port input/output. Dimana skematik kontroler 

pada perancangan ini dapat dilihat pada Gambar 3.7.  

 

 

 

 

Port A digunakan sebagai ADC untuk mengakses sensor accelerometer dan 

potensiometer. Port B digunakan sebagai jalur komunikasi I2C untuk mengakses sensor 

gyroscope. Port D digunakan sebagai keluaran PWM untuk 2 buah driver motor. Oleh 

karena pada modul kontroler ini terdapat sensor accelerometer dan gyroscope, maka 

letak kontroler pada perancangan ini akan diletakkan pada bagian pijakan sistem. Hal 

ini dimaksudkan agar kedua sensor tersebut dapat merasakan kondisi dari pijakan 

pengendara. Kemudian board kontroler yang telah direalisasikan dapat dilihat pada 

Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.7. Skematik Kontroler. 
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3.2.2. Sensor Accelerometer 

Sensor accelerometer yang digunakan dalam perancangan ini adalah modul 

sensor MMA7341L 3-Axis Accelerometer 3/11g. Sensor ini memiliki 3 buah axis 

dengan keluaran sinyal analog seperti yang terlihat pada Gambar 3.9. Sensitivitas sensor 

ini dapat dipilih antara 3 atau 11g, pada perancangan ini menggunakan sensitivitas 11g 

dimana nilai 1g sebesar 118mV dan sama dengan nilai percepatan gravitasi bumi sekitar 

9.8m/s2. Karena sensor ini dapat mengukur percepatan pada 2 arah untuk setiap 

sumbunya, maka keluaran sensor ini telah ter-offset ½ dari tegangan kerjanya 3.3V 

untuk nilai keluaran 0g menjadi 1.65V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada perancangan ini, sensor tersebut digunakan untuk mengukur sudut dengan 

membaca percepatan gravitasi bumi. Jadi nilai yang diperlukan hanya sebatas -1g 

sampai 1g saja. Secara teori akan didapat batas nilai dari -1g sampai 1g sebesar nilai 

Gambar 3.8. Foto Kontroler Yang Telah Direalisasikan. 

Gambar 3.9. Foto Modul Sensor MMA7341L 3-Axis Accelerometer 3/11g. 
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pada 0g dikurang 118mV, sampai dengan nilai 0g ditambah 118mV, atau tegangan -1g= 

1.65V–0.11V= 1.54V dan 1g= 1.65V+0.11V= 1.76V. Karena pada perancangan ini 

menggunakan pemrosesan digital, maka keluaran sensor ini harus dijadikan digital 

terlebih dahulu menggunakan fasilitas ADC internal pada mikrokontroler. ADC yang 

digunakan memiliki lebar data sebesar 10-bit atau 1024 desimal dengan tegangan 

referensi sebesar 3.3V. Dengan demikian resolusi ADC tersebut adalah sebesar 

3.3V/1024=3.22mV/digit atau jangkauan dari -1g sampai 1g adalah sekitar 

1.54/3.22m=478 desimal, sampai 1.76/3.22m=547 desimal. 

Untuk mendapatkan nilai sudut pada perancangan ini digunakan keluaran dari 

sumbu Z dan Y dimana nilai 90o akan didapat dengan memposisikan sumbu Z sejajar 

dengan arah gravitasi bumi. Pada perancangan ini, modul tersebut menghadap ke bawah 

sehingga arah sumbu Z tersebut mengarah ke bawah dan keluarannya akan sama dengan 

-1g. Kemudian nilai sumbu Y akan sama dengan 0g sebab arah sumbu Y tegak lurus 

terhadap arah gravitasi bumi. seperti terlihat pada Gambar 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada perancangan ini, sumbu X sensor tersebut diposisikan pada sumbu putar 

roda segway seperti pada Gambar 3.10, maka dalam pengukuran sudut dari 0 - 180o 

akan ada kemungkinan pergeseran nilai sumbu Y dari -1g sampai 1g serta pergeseran 

nilai sumbu Z dari -1g sampai 0g. Dengan mengambil nilai sumbu Z dan sumbu Y dan 

memasukkannya ke dalam persamaan dibawah maka akan didapatkan nilai sudutnya. 

sudut= arctan ((Voutz – Vzmin)/Vrz) / ((Vouty – Vymin)/Vry)   (3.1) 

Dengan Voutz dan Vouty adalah keluaran sumbu Z dan sumbu Y, Vzmin dan Vymin 

adalah keluaran minimum sumbu Z dan Y. Kemudian Vrz dan Vry adalah lebar nilai 

Gambar 3.10. Gambaran Jangkauan Sensor Accelerometer. 



 
 
 

19 
 

sumbu Z dari -1g sampai 0g dan nilai sumbu Y dari -1g sampai 0g atau dari 0g sampai 

1g. 

Karena perhitungan tersebut dilakukan dalam bahasa C, maka nilai sudut 

tersebut akan didapatkan dalam satuan radian, oleh sebab itu untuk mendapatkan nilai 

sudut dalam derajat harus dibuat ke dalam persamaan berikut: 

sudut= (sudut.180) / π        (3.2) 

 

3.2.3. Sensor Gyroscope 

Sensor gyroscope yang digunakan dalam perancangan ini adalah modul sensor 

L3G4200D 3-Axis Gyro untuk mengukur kecepatan sudut sistem. Sensor ini memiliki 3 

buah sumbu keluaran dengan keluaran digital yang dapat diakses melalui komunikasi 

I2C dan SPI seperti yang terlihat pada Gambar 3.11. Selain itu sensor ini juga memiliki 

berbagai fitur tambahan seperti regulator 3.3V dan sensitivitas yang dapat dipilih antara 

250, 500 atau 2000 dps. Kemudian keluaran sensor ini adalah sebesar 16-bit yang dibagi 

ke dalam 2 register yaitu 8-bit high dan 8-bit low. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada perancangan ini digunakan komunikasi I2C untuk mengambil keluaran 

sensor tersebut. Oleh karena pergerakan segway hanya sebatas pada 1 sumbu saja yaitu 

pada sumbu Y, jadi yang diakses hanya keluaran pada sumbu Y. Selain itu sensor ini 

juga dapat mengukur kecepatan sudut yang searah jarum jam dan yang berlawanan arah 

jarum jam, maka secara teori nilai 0 untuk keluaran sensor ini akan sama dengan 

setengah dari lebar data 16-bit atau sama dengan ½ (65536 desimal)= 32768 desimal. 

Namun pada kenyataannya nilai 0 untuk keluaran Y adalah sebesar 14190 desimal pada 

Gambar 3.11. Modul Sensor L3G4200D 3-Axis Gyro. 
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sensitivitas 250 dps. Berdasarkan hasil yang didapat dan berdasarkan data sheet, sensor 

ini menghasilkan keluaran di bawah 14190 desimal saat berotasi searah dengan jarum 

jam dan menghasilkan keluaran di atas 14190 desimal saat berotasi berlawanan arah  

jarum jam.  

Sesuai data sheet sensor, pada sensitivitas 250 dps sensor akan menghasilkan 

nilai 8.75mdps/digit, maka untuk mendapatkan nilai kecepatan sudutnya, keluaran 

sensor harus dibuat ke dalam persamaan berikut: 

Kecepatan sudut= (data – 14190). 0.00875      (3.3) 

Dengan data adalah keluaran sensor. Pada perancangan ini, nilai kecepatan sudut 

digunakan sebagai komponen variable metode Differential, sebab berdasarkan 

persamaan metode Differential yaitu (e[n]-e[n-1])/∆t, dimana nilai e[n]-e[n-1] akan 

sebanding dengan sudut[n] – sudut[n-1] atau dengan kata lain adalah  perubahan sudut. 

Karena perubahan sudut yang diturunkan terhadap perubahan waktu merupakan suatu 

kecepatan sudut, maka persamaan tersebut dapat diganti dengan nilai yang terukur oleh 

sensor gyroscope. Di lain sisi, keluaran sensor ini juga memiliki respon yang lebih cepat 

dibanding menggunakan keluaran sensor accelerometer yang memiliki respon yang 

lebih lambat. 

 

3.2.4. Sensor Potensiometer 

Pada perancangan ini, potensiometer digunakan sebagai sensor simpangan yang 

ditempatkan pada box stang seperti terlihat pada gambar design alat pada bagian 

mekanik. Sensor tersebut digunakan untuk mengukur besar simpangan dari stang seperti 

terlihat pada Gambar 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.12. Design Peletakan Potensiometer. 
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Dalam perancangan ini diperlukan pengambilan nilai pada beberapa posisi sebab 

nilai hambatan yang berubah tidaklah linear. Pada perancangan ini diambil nilai pada 

posisi stang di tengah yang akan digunakan sebagai referensi, kemudian pada 

simpangan 50% ke kiri, pada simpangan 50% ke kanan, pada simpangan penuh ke kiri 

dan pada simpangan penuh ke kanan. Nilai tersebut diakses dengan ADC 

mikrokontroler yang memiliki tegangan referensi 3.3V. Sehingga untuk menghasilkan 

tegangan maksimal pada keluaran potensiometer sama dengan 3.3V, maka dibuatlah 

rangkaian potensiometer sepeti pada Gambar 3.13.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Potensiometer yang digunakan pada perancangan ini memiliki hambatan 10kΩ. 

Agar nilai keluaran potensiometer tersebut memiliki nilai maksimum sebesar tegangan 

referensi ADC mikrokontroler, maka perlu tambahan resistor 5kΩ untuk membagi 

tegangan 5V  menjadi 3.3V. Untuk mengetahui kondisi stang miring ke kiri atau ke 

kanan, harus dilakukan pengurangan nilai yang terukur dengan nilai referensi. Dengan 

demikian akan didapatkan besarnya simpangan stang. 

 

3.2.5. Driver Motor 

 Driver motor yang dirancang adalah driver motor untuk brush motor DC 

sebanyak 2 buah. Dimana driver motor ini dirancang sesuai dengan konsep driver motor 

jembatan H. Komponen-komponen driver motor pada perancangan ini menggunakan 

komponen-komponen pendukung yang mampu melewatkan arus tinggi, sebab motor 

yang digunakan pada perancangan ini akan mengkonsumsi arus yang besar. Skematik 

dari driver motor yang telah direalisasikan dapat dilihat pada Gambar 3.14. 

out

5V

10k 40%

5k

Gambar 3.13. Skematik Potensiometer. 
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Komponen yang digunakan pada driver ini antara lain: 

1. 2 buah Mosfet IRFP150 dengan hambatan Drain Source saat aktif sebesar 

RDS(on)=0.055Ω, kemudian arus Drain yang dapat dilewatkan sebesar ID=40A, 

tegangan maksimum Drain Source yang diperbolehkan sebesar VDS(max)=100V dan 

disipasi daya maksimum 180W yang digunakan untuk menghubungkan tegangan 

0V catu daya ke motor.  

2. 2 buah relay 10A 250VAC /12V DC digunakan untuk menghubungkan tegangan 

12V catu daya ke motor. 

3. 5 buah transistor BC546 digunakan sebagai saklar pada gate mosfet. 

4. 3 buah resistor 1kΩ, 4 buah resistor 10kΩ dan 2 buah resistor 50kΩ digunakan 

sebagai pembagi tegangan pada gate mosfet. 

Tegangan VGS mosfet yang dirancang di-setting sebesar (50k/60k).12V=10V 

saat kondisi on, agar mosfet ini dapat menghantarkan arus lebih dari 40A pada kondisi 

tersebut. Untuk dapat mengendalikan driver motor ini diperlukan perangkat lunak 

tambahan untuk mengendalikan relay tersebut, sebab relay tidak dapat dikendalikan 

dengan frekuensi tinggi. Kemudian jalur saklar kedua relay tersebut juga 

dikonfigurasikan saling berlawanan agar keduanya dapat dikendalikan dengan 1 buah 

port yang sama.  

Cara kerja driver motor ini adalah sebagai berikut: 

 Saat kondisi PWM aktif untuk port A maka kontroler harus mengondisikan port S 

menjadi off agar motor mendapatkan beda tegangan. 

Gambar 3.14. Skematik Driver Motor. 
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 Sedangkan saat PWM aktif untuk port B maka kontroler harus mengondisikan port 

S menjadi on agar tidak terjadi hubung singkat, dengan demikian motor akan 

mendapatkan beda tegangan yang berkebalikan dengan kondisi sebelumnya. 

 

3.2.6. Motor 

Motor yang digunakan pada perancangan ini ada 2 buah yang saling identik 

dengan tegangan kerja 12V. Motor yang digunakan adalah starter motor pada sepeda 

motor Honda Grand seperti pada Gambar 3.15. Motor ini memiliki torsi sebesar 

2.06Nm pada kecepatan >= 1450 rpm. Berdasarkan data tersebut, maka motor ini akan 

menghasilkan torsi yang cukup besar mulai pada kecepatan 1450 rpm. Dengan 

ditambahkannya perbandingan gear pada motor maka akan membuat kecepatan motor 

cukup tinggi pada kecepatan awal roda, sehingga torsi motor akan cukup besar saat roda 

mulai berputar. Dengan torsi sebesar 2.06Nm maka akan dapat menangani beban 

sampai 2.06N pada jarak titik beban 1m. Apabila titik beban berada 10cm dari poros 

roda maka 1 motor dapat menangani beban sebesar 2.06.(100/10) = 20.6N. Dengan 

penambahan torsi sebesar 5.7 kali yang didapat dari perbandingan gear, maka beban 

yang dapat ditangani menjadi 117.42N. Oleh karena beban merupakan perkalian antara 

massa dan percepatan gravitasi bumi, maka massa yang dapat ditangani adalah 

117.42/9.8 = 11.98 kg. Sehingga apabila jarak titik beban semakin dekat dengan poros 

roda, maka massa yang dapat ditangani semakin besar pula. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Foto Motor. 
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3.2.7. Catu Daya 

Catu daya yang digunakan pada perancangan ini menggunakan 2 buah aki 

kering. Aki yang digunakan adalah produksi Panasonic dengan tegangan 12V/7.2 Ah. 

Kedua aki disusun paralel sehingga total kapasitas arus sama dengan 14.4 Ah. Dimana 

gambar aki ini terlihat seperti pada Gambar 3.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Perangkat Lunak 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai cara kerja alat secara keseluruhan 

sebab jalannya sistem akan diatur oleh perangkat lunak yang ditanamkan pada 

mikrokontroler. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bagian perangkat lunak 

serta penggalannya. Dimana jalannya perangkat lunak secara keseluruhan akan 

dijelaskan dengan flow chart pada Gambar 3.17. Semua  bagian perangkat lunak ini 

dikerjakan sesuai dengan komponen sistem kendali gerak segway yang telah disebutkan 

pada BAB II. 

Gambar 3.16. Foto Catu Daya. 
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Gambar 3.17. Flow Chart Perangkat Lunak. 
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3.3.1. Akses Accelerometer 

Berdasarkan penjelasan pada bagian elektrik, maka nilai keluaran accelerometer 

tersebut digunakan untuk mengukur sudut sistem. Dimana pembacaan sudut dibatasi 

pada sudut 70o sampai 110o sebab nilai sudut tersebut merupakan sudut yang masih 

mungkin dilakukan oleh pengendara, selebihnya sistem diprediksikan tidak akan 

mampu menjaga keseimbangannya. Selain itu tujuan dari pembatasan tersebut juga 

untuk membatasi amplitudo derau yang terjadi. Sehingga pada perangkat lunak yang 

telah dibuat juga diberi batasan seperti yang telah disebutkan. Berikut adalah penggalan 

perangkat lunak tersebut: 
void baca_sudut() 
{ 
   voy=(float)read_adc(1); 
   voz=(float)read_adc(0); 
   if(voy>=519) ay=(float)((g0y-voy)/(g1y-g0y)); 
   if(voy<519) ay=(float)((g0y-voy)/(g0y-gm1y)); 
   az=(float)((g0z-voz)/(g0z-gm1z)); 
   sudut=atan2(az,ay);               //dalam radian 
   sudut=(sudut*180)/3.14;           //dalam derajat 
   if(sudut>110)sudut=110;   //batas sudut maksimum 
   if(sudut<70)sudut=70;   //batas sudut minimum 
   sud=(0.95*sud)+(0.05*sudut); //Low Pass Filter 
} 
 

3.3.2. Akses Gyroscope 

Berdasarkan penjelasan pada bagian elektrik, sensor ini berfungsi untuk 

mengukur kecepatan sudut yang diakses melalui komunikasi I2C. Selanjutnya nilai 

tersebut akan digunakan pada pengolahan metode PID sebagai komponen variable dari 

metode Differential. Berikut penggalan perangkat lunak tersebut: 
void baca_kec_sudut() 
{  
    i2c_start(); 
    i2c_write(0xd0); 
    i2c_write(0x2a); 
    i2c_start(); 
    i2c_write(0xd0 | 1); 
    gyro_l=i2c_read(0); 
    i2c_stop(); 
     
    i2c_start(); 
    i2c_write(0xd0); 
    i2c_write(0x2b); 
    i2c_start(); 
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    i2c_write(0xd0 | 1); 
    gyro_h=i2c_read(0); 
    i2c_stop(); 
     
    data=(gyro_h*256)+gyro_l; 
    a_v=(float)((data-14190)*0.00875); 
} 
 
 

3.3.3. Metode Kendali PID 

Bagian ini merupakan bagian pengolahan data sensor menjadi nilai yang setara 

dengan kecepatan motor. Berdasarkan penurunan dari persamaan PID analog, maka 

didapatkan persamaan PID digital yaitu: 

u[n]= Kp e[n]+Ki (e[n] + e[n− 1]+. . . +e[n− k])∆t+Kd (e[n]- e[n-1])/∆t  (3.4) 

Dengan u[n] adalah sinyal keluaran, sedangkan e[n] sampai e[n-k] adalah sinyal error 

yang didapat dari selisih antara sudut yang terukur dengan sudut referensi, kemudian 

Kp, Ki dan Kd adalah konstanta metode PID, dan Δt adalah waktu sampling. 

Metode Proportional (Kp e[n]) ini berfungsi untuk mempercepat rise time sistem 

sebab persamaan tersebut merupakan suatu perkalian antara nilai error dengan 

konstanta. Namun apabila konstanta tersebut terlalu besar, maka range peningkatan 

akan menjadi semakin sempit sehingga perubahan nilai menjadi semakin sedikit. 

Sedangkan metode Integral (Ki  (e[n] + e[n− 1]+. . . +e[n− k] ∆t) ini berfungsi untuk 

memperhalus keluaran sebab persamaan metode ini merupakan penjumlahan nilai error 

dari setiap kali pencuplikan. Sehingga apabila error cuplikan terakhir telah mencapai 

nilai 0 maka keluaran metode PID tidak langsung menjadi 0 melainkan sama dengan 

nilai penjumlahan dengan hasil cuplikan sebelumnya. Kemudian metode Differential 

(Kd (e[n]- e[n-1])/∆t) berfungsi untuk mengompensasi keluaran saat terjadi perubahan 

sudut yang terlalu besar, sebab persamaan Differential merupakan suatu pengurangan 

dari error dengan error sebelumnya, jika tidak terjadi perubahan sudut maka 

keluarannya akan sama dengan 0. Namun komponen variable metode ini didapat dari 

keluaran sensor gyroscope, sebab keluaran metode Differential ini harus memiliki 

respon yang cepat. Apabila tetap menggunakan keluaran dari sensor accelerometer 

maka keluarannya akan memiliki respon yang lambat sehingga hasilnya tidak akan 

optimal.  
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Yang tidak kalah penting pada perancangan metode PID ini adalah penentuan 

nilai konstanta Kp, Ki dan Kd. Dimana pada perancangan ini penentuan nilai-nilai 

tersebut dilakukan dengan cara percobaan, namun tetap memperhatikan respon sistem 

yang terjadi. Cara penentuan nilai ini dilakukan bertahap, diawali dengan peningkatan 

nilai Kp dengan kelipatan 0.5 sampai sistem mulai terlihat berosilasi, sedangkan nilai Ki 

dan Kd diberi nilai 0. Selanjutnya dilakukan peningkatan nilai Ki dalam kelipatan 5 

sampai osilasi terlihat semakin kecil walau waktu yang dibutuhkan cukup lama. Yang 

terakhir dilakukan peningkatan nilai Kd dengan kelipatan 0.2 sampai osilasi dapat 

teredam dalam waktu cukup cepat. 

Selain penentuan konstanta PID, perlu dilakukan penentuan nilai ∆t atau waktu 

sampling (dt) untuk digunakan pada metode ini. Nilai waktu sampling pada 

perancangan ini tidak ditetapkan secara manual, melainkan berdasarkan lamanya waktu 

yang dibutuhkan untuk satu siklus perulangan perangkat lunak. Lamanya waktu tersebut 

dihitung dengan timer 0 mikrokontroler secara otomatis dan kemudian nilai tersebut 

dijadikan nilai dt pada persamaan metode PID. Berikut adalah penggalan perangkat 

lunak metode PID tersebut: 
void metode() 
{ 
    error=ang-reff;    
    pid=(kp*error)+(ki*errorA*dt)+(kd*a_v); 
    errorA=0; 

e40=e39;  e39=e38;  e38=e37;  e37=e36;  e36=e35;  e35=e34;  
e34=e33;  e33=e32;  e32=e31;  e31=e30;  e30=e29;  e29=e28;  
e28=e27;  e27=e26;  e26=e25;  e25=e24;  e24=e23;  e23=e22;  
e22=e21;  e21=e20;  e20=e19;  e19=e18;  e18=e17;  e17=e16;  
e16=e15;  e15=e14;  e14=e13;  e13=e12;  e12=e11;  e11=e10; 
e10=e9;   e9=e8;    e8=e7;    e7=e6;    e6=e5;    e5=e4;    
e4=e3;    e3=e2;    e2=e1;    e1=error; 
errorA=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9+e10+e11+e12+e13+e14+e15+e1
6+e17+e18+e19+e20+e21+e22+e23+e24+e25+e26+e27+e28+e29+e30+e3
1+e32+e33+e34+e35+e36+e37+e38+e39+e40;   //integral 

    op=(0.95*op)+(0.05*pid);            //Low Pass Filter 
    if(op>255)op=255; 
    if(op<-255)op=-255; 
} 
 
 

3.3.4. Akses Potensiometer 

Pada perancangan ini, sensor potensiometer diakses dengan ADC pada PINA.6 

yang diolah berdasarkan nilai yang di-sampling pada 5 posisi stang, dan nilai tersebut 
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digunakan untuk menentukan simpangan stang. Berikut adalah penggalan perangkat 

lunak untuk mengukur simpangan stang: 
x=read_adc(6); //potensiometer 
if (x>19 && x<225)  dat=(((x-225)/206)*32)-32; //kiri 
if (x>=225 && x<457)   dat=((x-457)/232)*32; //50% kiri 
if (x<=472 && x>=457) dat=0;        //dat=hasil pengolahan 
if (x>472 && x<=740)   dat=((x-472)/268)*32; //50% kanan 
if (x>740 && x<1000)  dat=(((x-740)/260)*32)+32;  //kanan 
 
 

3.3.5. Low Pass Filter dan Waktu Sampling 

Low pass filter ini berfungsi untuk meredam derau pada keluaran accelerometer 

dan metode kendali PID yang dibentuk dari proses diskretisasi filter analog. Sehingga 

didapatkan persamaan dalam pengolahan digital menjadi: 

y[n]=ay[n-1]+(1-a)x[n]        (3.5) 

Dengan y[n] adalah output filter, x[n] adalah input filter dan a adalah koefisien filter. 

Dimana nilai koefisien filter tersebut ditentukan sesuai dengan frekuensi cut off yang 

diinginkan. Berikut adalah penggalan perangkat lunak yang direalisasikan dengan 

koefisien filter sebesar a=
Tc

Tc+Ts
= 

80m
80m+4m

 atau a=0.95 dengan Tc adalah waktu konstan 

atau Tc=1/fc (fc adalah frekuensi cut off filter) dan  Ts adalah waktu sampling. Dari 

pengukuran waktu perulangan jalannya perangkat lunak didapatkan sekitar 4ms atau 

dengan kata lain waktu sampling-nya sebesar 4ms. Berikut adalah penggalan perangkat 

lunak low pass filter: 
ang=(0.95*ang)+(0.05*sudut);      //Low Pass Filter 

Dengan ang adalah nilai sudut yang telah difilter. Kemudian, 
op=(0.95*op)+(0.05*pid);          //Low Pass Filter 

Dengan op adalah nilai PID yang telah di filter. 

 

3.3.6. PWM 

Bagian ini merupakan komponen sistem yang digunakan sebagai pengatur 

kecepatan motor secara digital dengan mengatur lebar pulsa keluaran atau dengan 

PWM. Nilai PWM yang dibentuk menggunakan fasilitas timer 1 pada mikrokontroler 

yang memiliki 2 buah interrupt compare sehingga dapat digunakan dalam pembuatan 
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PWM untuk dua buah driver motor. Pada perancangan ini, nilai maksimum overflow 

timer 1 di-set menjadi 0xff dan nilai clock yang digunakan adalah 11.719 kHz. Berikut 

adalah penggalan perangkat lunak untuk mengubah nilai PWM menjadi nilai interrupt 

compare: 

 
if (ang<=90) 
{ 

pwm_kanan=(op+dat); 
pwm_kiri=(op-dat); 

} 
if (ang>90) 
{ 
      pwm_kanan=(op-dat); 
      pwm_kiri=(op+dat); 
}                          
if(pwm_kiri>255)pwm_kiri=255; 
if(pwm_kiri<-255)pwm_kiri=-255; 
if(pwm_kanan>255)pwm_kanan=255; 
if(pwm_kanan<-255)pwm_kanan=-255; 
OCR1A=abs(pwm_kiri); 
OCR1B=abs(pwm_kanan); 
 
Kemudian berikut adalah penggalan perangkat lunak pada interrupt compare dan 

overflow timer 1 yang menghasilkan keluaran pada PORTD: 
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void) 
{ 
   if(pwm_kiri<-5) 
   { 
        PORTD.4=0; delay_us(1);  //PWM 1B 
        PORTD.2=0;      //RELAY 1 
        PORTD.3=1;      //PWM 1A 
   } 
   if(pwm_kiri>5) 
   { 
        PORTD.3=0; delay_us(1); 
        PORTD.2=1; 
        PORTD.4=1; 
   } 
   if(pwm_kiri<=5 && pwm_kiri>=-5) 
   { 
        PORTD.3=0; 
        PORTD.4=0; 
   } 
   if(pwm_kanan<-5) 
   { 
        PORTD.6=0; delay_us(1);  //PWM 2B 
        PORTD.7=0; //RELAY 2 
        PORTD.5=1; //PWM 2A 
   } 
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   if(pwm_kanan>5) 
   { 
        PORTD.5=0; delay_us(1); 
        PORTD.7=1; 
        PORTD.6=1; 
   } 
 
 
   if(pwm_kanan<=5 && pwm_kanan>=-5) 
   { 
        PORTD.5=0; 
        PORTD.6=0; 
   } 
} 
// Timer 1 output compare A interrupt service routine 
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) 
{ 
   PORTD.3=0; 
   PORTD.4=0; 
} 
// Timer 1 output compare B interrupt service routine 
interrupt [TIM1_COMPB] void timer1_compb_isr(void) 
{ 
   PORTD.5=0; 
   PORTD.6=0; 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


