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ABSTRAK

RANCANG BANGUN PENGENDALI DAN MONITORING MOTOR DC
MENGGUNAKAN KOMPUTER BERBASIS MIKROKONTROLLER

Oleh

JOKO UTOMO

Dalam pengoperasian motor DC, kecepatan putaran motor tidak konstan. Kecepatan maksimum
motor terjadii ketika motor tidak dibebani. Kecepatan motor jauh berkurang karena adanya
beban yang harus dipikul oleh motor. Hal ini mengindikasikan bahwa kecepatan putaran
diperlukan adalah kecepatan dimana motor sedang mendapat beban penuh. Rentang waktu
dimana motor berputar tanpa beban cukup signifikan. Jika kecepatan motor pada waktu tersebut
dapat diturunkan, konsumsi energi listrik menjadi berkurang. Pengaturan kecepatan dapat
dilakukan dengan mengubah mengubah tegangan DC.

Tujuan dari pembuatan alat ini adalah Merancang dan membuat alat untuk mengontrol dan
memonitoring motor dc menggunakan arduino dan komputer serta untuk mempermudah
pengontrolan motor dc dengan menggunakan komputer.

Software labview dapat kita digunakan sebagai pengendali kecepatan putar dan pengereman
motor dc dengan membuat sebuah program dari blok diagram dan front panel labview

Kata kunci: Pengendali dan Monitoring, ,Motor DC, Komputer, Mikrokontroler, LabVIEW,



ABSTRACT

DESIGN CONTROLING AND MONITORING DC MOTOR BY USING COMPUTER
BASED ON MICROCONTROLLER

BY
JOKO UTOMO

In this final task is discussed about the methods of controlling and monitoring the current and
voltage of the motor using a current sensor and a voltage sensor and sends a signal to the
microcontroller arduino that will be read by LabView as an indicator of changes in the current
and voltage of the motor.

Labview software can be used as rotary speed control and braking DC motors by creating a
program from the block diagram and front panel LabView.

The purpose of this tool is to design and create the tools to control and monitor DC motors using
arduino and computers as well as to facilitate the control of DC motor using a computer.

Software labview can be used as rotary speed control and braking dc motors by creating a
program from the block diagram and front panel labview

Keywords: Controller and Monitoring, DC motors, computer, microcontroller, LabView
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I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pengoperasian motor DC, kecepatan putaran motor tidak konstan.

Kecepatan maksimum motor terjadi ketika motor tidak dibebani. Kecepatan motor

jauh berkurang karena adanya beban yang harus dipikul oleh motor. Hal ini

mengindikasikan bahwa kecepatan putaran diperlukan adalah kecepatan dimana

motor sedang mendapat beban penuh. Rentang waktu dimana motor berputar

tanpa beban cukup signifikan. Jika kecepatan motor pada waktu tersebut dapat

diturunkan, konsumsi energi listrik menjadi berkurang. Pengaturan kecepatan

dapat dilakukan dengan mengubah mengubah tegangan DC. Untuk mendapatkan

kecepatan putaran yang diharapkan digunakan sistem kontrol dengan pengendali

PID. Pengendali PID mudah untuk diterapkan dan berbiaya rendah. Pengendali

PID diterapkan pada sistem Arduino pada mikrokontrolernya. Arduino merupakan

sistem yang lebih kompleks dalam pengaturan kecepatan motor dan akan menjaga

kecepatan motor DC pada posisi kecepatan referensinya walaupun beban yang

diberikan pada motor DC  berubah – ubah.

LabVIEW merupakan software yang khusus digunakan untuk pemrosesan dan

visualisasi data dalam bidang akuisisi data, kendali dan instrumentasi, serta

otomatisasi industri. Software ini dikembangkan pertama kali oleh perusahaan
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Nasional Instruments (NI) pada tahun 1986. LabVIEW merupakan singkatan

dari Laboratory Virtual Instruments Engineering Workbenc.

Dalam dunia industri pada umumnya sebuah mesin-mesin yang memproduksi

suatu barang menggunakan bantuan teknologi untuk mempermudah

menghitung jumlah barang yang dihasilkan dalam skala besar. Hal ini

dikarenakan proses perhitungan secara otomatis menggunakan beberapa

software seperti LabVIEW lebih mempermudah dalam mengendalikan dan

memonitoring motor.

Dalam tugas Akhir ini dibahas mengenai metode pengendali dan

memonitoring arus dan tegangan motor menggunakan sensor arus dan sensor

tegangan dan mengirimkan sinyal ke mikrokontroller Arduino yang nantinya

akan dibaca oleh LabVIEW sebagai indicator perubahan arus dan tegangan

motor.

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul:

“RANCANG BANGUN PENGENDALI DAN MONITORING MOTOR DC

MENGGUNAKAN KOMPUTER BERBASIS MIKROKONTROLLER”

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merancang dan membuat alat untuk mengontrol dan memonitoring motor dc

menggunakan arduino dan komputer.

2. Untuk mempermudah pengontrolan motor dc dengan menggunakan

komputer.



3

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam pengerjaaan tugas akhir ini

adalah sebagai berikut:

a) Untuk mengetahui bagaimana membuat rancangan alat dengan

mengunakan mikrokontroller.

b) Untuk mengetahui bagaimana mengontrol motor dc dengan

menggunakan komputer dan mikrokontroller.

1.4. Perumusan Masalah

2. Bagaimana merancang dan membuat alat yang dapat mengontrol kecepatan

motor menggunakan arduino dan komputer.

3. Bagaimana agar mikrokontroller agar computer dapat memerintah

mikrokontroller agar dapat bekerja sesuai keinginan.

4. Bagaimana agar komponen lainnya dapat bekerja dengan baik.

1.5. Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi pada hal-hal

berikut:

1. Alat yang dibuat berbasis mikrokontroler.

2. Sistem kendali kecepatan motor berdasarkan persentasi dari 0% sampai

100%.
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1.6. Hipotesis Awal

Hipotesis dalam penelitian tugas akhir ini adalah dengan menggunakan

mikrokontroler dan computer dapat dibuat suatu alat yang dapat membantu

pengoperasian dalam pengendalian dan memonitoring motor DC seperti

mengendalikan kecepatan motor dan memonitoring perubahan grafik sensor arus

dan tegangan motor.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I :    PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, rumusan masalah,

batasan masalah, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang studi literature Pemograman menggunakan LabView, sensor arus,

sensor tegangan , motor DC, arduino dan beberapa penjelasan tentang komponen

elektronika.

BAB III  :  METODE PENELITIAN

Memuat langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian, diantaranya waktu dan

tempat penelitian, alat dan bahan, komponen dan perangkat penelitian, prosedur

kerja, perancangan, dan pengujian sistem.

BAB IV  :  HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi mengenai hasil pengujian dan membahas terhadap data-data hasil

pengujian yang diperoleh.
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BAB V   :  SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menyimpulkan semua kegiatan dan hasil-hasil yang diperoleh selama

proses pembuatan dan pengujian sistem serta saran-saran yang sekiranya

diperlukan untuk menyempurnakan peneltian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Motor Arus Searah1

Motor arus searah (motor DC) adalah mesin yang merubah enargi listrik arus

searah menjadi energi mekanis yang berupa putaran. Berdasarkan fisiknya motor

arus searah secara umum terdiri atas bagian yang diam dan bagian yang berputar.

Pada bagian yang diam (stator) merupakan tempat diletakkannya kumparan

medan yang berfungsi untuk menghasilkan fluksi magnet sedangkan pada bagian

yang berputar (rotor) ditempati oleh rangkaian jangkar seperti kumparan jangkar,

komutator dan sikat. Motor arus searah bekerja berdasarkan prinsip interaksi

antara dua fluksi magnetik. Dimana kumparan medan akan menghasilkan fluksi

magnet yang arahnya dari kutub utara menuju kutub selatan dan kumparan

jangkar akan menghasilkan fluksi magnet yang melingkar. Interaksi antara kedua

fluksi magnet ini akan menimbulkan suatu gaya.

Penggunaan motor arus searah akhir-akhir ini mengalami perkembangan,

khususnya dalam pemakaiannya sebagai motor penggerak. Motor arus searah

digunakan secara luas pada berbagai motor penggerak dan pengangkut dengan

1 Dikutip dari “http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21583/3/
Chapter%20II.pdf”
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kecepatan yang bervariasi yang membutuhkan respon dinamis dan keadaan

steady-state. Motor arus searah mempunyai pengaturan yang sangat mudah

dilakukan dalam berbagai kecepatan dan beban yang bervariasi. Itu sebabnya

motor arus searah digunakan pada berbagai aplikasi tersebut. Pengaturan

kecepatan pada motor arus searah dapat dilakukan dengan memperbesar atau

memperkecil arus yang mengalir pada jangkar menggunakan sebuah tahanan.

Konstruksi dari motor arus searah dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut,

(a)

(b)

Gambar 2.1 Konstruksi Motor Arus Searah
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2.1.1 Prinsip Kerja Motor Arus Searah

Setiap konduktor yang mengalirkan arus mempunyai medan magnet

disekelilingnya. Kuat medan magnet yang timbul tergantung pada besarnya arus

yang mengalir di dalam konduktor.

(a) (b)

(c)

Gambar 2.2 Pengaruh Penempatan Konduktor Pengalir Arus
dalam  Medan magnet

Pada Gambar 2.2(a) menunjukkan sebuah medan magnet seragam yang dihasilkan

oleh kutub-kutub magnet utara dan selatan yang arahnya dari kutub utara menuju

kutub selatan.. Sedangkan Gambar 2.2(b) menggambarkan sebuah konduktor

yang dialiri arus searah dan menghasilkan medan magnet (garis-garis gaya fluksi)

disekelilingnya.

Jika konduktor yang dialiri arus tersebut ditempatkan di dalam medan magnet

seragam, maka interaksi kedua medan akan menimbulkan medan yang tidak

seragam seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2(c). Sehingga kerapatan fluksi
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akan bertambah besar di atas sebelah kanan konduktor (dekat kutub selatan) dan

di bawah sebelah kiri konduktor (dekat kutub utara) sedangkan kerapatan fluksi

menjadi berkurang di atas sebelah kiri konduktor dan di bawah sebelah kanan

konduktor. Kerapatan fluksi yang tidak seragam ini menyebabkan konduktor di

sebelah kiri akan mengalami gaya ke atas, sedangkan konduktor di sebelah kanan

akan mengalami gaya ke bawah. Kedua gaya tersebut akan menghasilkan torsi

yang akan memutar jangkar dengan arah putaran searah dengan putaran jarum

jam.

Selanjutnya prinsip dasar diatas diterapkan pada motor dc. Prinsip kerja sebuah

motor arus searah dapat dijelaskan dengan Gambar 2.3 berikut,

Gambar 2.3 Prinsip Kerja Motor Arus Searah

Berdasarkan gambar diatas kedua kutub stator dibelitkan dengan konduktor –

konduktor sehingga membentuk kumparan yang dinamakan kumparan stator atau

kumparan medan. Misalkan kumparan medan tersebut dihubungkan dengan suatu

sumber tegangan, maka pada kumparan medan itu akan mengalir arus medan (If).
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Kumparan medan yang dialiri arus ini akan menimbulkan fluksi utama yang

dinamakan fluksi stator. Fluksi ini merupakan medan magnet yang arahnya dari

kutub utara menuju kutub selatan (hal ini dapat dilihat dengan adanya garis – garis

fluksi). Apabila pada kumparan jangkar mengalir arus yakni arus jangkar, maka

dari hukum Lorenzt kita ketahui bahwa apabila sebuah konduktor yang dialiri arus

ditempatkan pada sebuah medan magnet maka pada konduktor tersebut akan

timbul gaya, maka demikian pula halnya pada kumparan jangkar. Besarnya gaya

ini bergantung dari besarnya arus yang mengalir pada kumparan jangkar (Ia),

kerapatan fluksi (B) dari kedua kutub dan panjang konduktor jangkar (l). Semakin

besar fluksi yang terimbas pada kumparan jangkar maka arus yang mengalir pada

kumparan jangkar juga besar, dengan demikian gaya yang terjadi pada konduktor

juga semakin besar.

Besar gaya yang dihasilkan oleh arus yang mengalir pada konduktor jangkar yang

ditempatkan dalam suatu medan magnet adalah,= . . ....................................................................................................... (2.1)

Dimana,

Ia = Arus jangkar (A)

B = Kerapatan Fluksi (Webber/m2)

l = Panjang konduktor (m)

Bila kumparan jangkar dari motor berputar dalam medan magnet dan memotong

fluksi utama maka sesuai dengan hukum induksi elektromagnetis pada kumparan

jangkar akan timbul gaya gerak listrik (ggl) induksi yang arahnya sesuai dengan
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kaidah tangan kanan, dimana arahnya berlawanan dengan tegangan yang

diberikan kepada jangkar atau tegangan terminal. Karena arahnya melawan maka

ggl induksi ini disebut ggl lawan.= . . ................................................................................................. (2.2)

Dimana,

Ea = gaya gerak listrik (volt)

c = konstanta

n = kecepatan putar motor (rpm)

= fluksi magnetik

2.1.2. Motor Arus Searah Penguatan Bebas

Jenis-jenis motor arus searah dapat dibedakan berdasarkan jenis penguatannya, yaitu

hubungan rangkaian kumparan medan dengan kumparan jangkar. Sehingga motor

arus searah dibedakan menjadi:

1. Motor arus searah penguatan bebas

2. Motor arus searah penguatan sendiri

Motor arus searah penguatan bebas adalah motor arus searah yang sumber tegangan

penguatannya berasal dari luar motor. Dimana kumparan medan disuplai dari sumber

tegangan DC tersendiri. Rangkaian ekivalen motor arus searah penguatan bebas dapat

dilihat pada gambar 2.4.
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Gambar 2.4 Motor Arus Searah Penguatan Bebas

Dari rangkaian tersebut berdasarkan hukum Kirchoff tentang tegangan diperoleh

persamaan,= + ............................................................................................... (2.3)= ......................................................................................................... (2.4)

Jika sesuai persamaan 2.2, maka dapat dihasilkan= ....................................................................................................... (2.5)

Dimana,

Vt = tegangan terminal (volt)

Ea = tegangan jangkar (volt)

Ia = arus jangkar (amper)

Ra = tahanan jangkar (ohm)

Vf = tegangan kumparan penguat (volt)

If = arus kumparan penguat (amper)

Rf = tahanan kumparan penguat (ohm)

n = kecepatan putar motor (rpm)

Φ = fluks magnetik
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2.1.2.1. Prinsip Kontrol Kecepatan Motor DC Penguatan Bebas2

Pada gambar 2.5 menunjukkan rangkaian ekivalen dari motor dc penguat terpisah,

dimana pada sumber tegangan kumparan jangkar dan kumparan medan dalam

posisi terpisah. Dari rangkaian tersebut diperoleh suatu persamaan berikut,= + ............................................................................................ (2.6)

= Φ + .................................................................................. (2.7)

Gambar 2.5 Rangkaian Ekivalen Motor DC Penguatan Bebas
[Dikutip dari “http://kk.mercubuana.ac.id/elearning/

files_modul/13020-8-886267064764.pdf”]

Pada keadaan steady state, turunan terhadap fungsi waktu adalah nol (0) dan jika

variabel If, Ia, dan ω konstan, maka diperoleh persamaan sebagai berikut,= .......................................................................................................... (2.6)= Φ + ........................................................................................... (2.7)

Pada kondisi steady state, kecepatan motor dc dapat dikontrol langsung dengan

mengatur nilai tegangan terminal jangkar Vt, dapat juga diatur melalui besarnya

fluks (Ф) pada kumparan medan dengan cara menambah arus medan (If), dari

2 Dikutip dari “http://kk.mercubuana.ac.id/elearning/files_modul/13020-8-
886267064764.pdf”
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kedua metode ini dapat dikombinasikan untuk mendapatkan range pengaturan

kecepatan yang lebih baik.

2.1.3. Sistem Pengereman Motor DC

a. Pengereman Regeneratif

Bagan rangkaian pada gambar 2.6 menjelaskan mengenai rangkaian pemenggal

yang bekerja sebagai pengerem regeneratif. Vo adalah gaya gerak listrik yang

dibangkitkan oleh mesin arus searah, sedangkan  Vt adalah tegangan sumber bagi

motor sekaligus merupakan baterai yang diisi. dan masing-masing adalah

hambatan dan induktansi jangkar.

Gambar 2.6 Bagan pengereman regenerative

Prinsip kerja rangkaian diatas ini adalah sebagai berikut :

Ketika saklar pemenggal dihidupkan, maka arus mengalir dari jangkar, melewati

skalar dan kembali ke jangkar. Ketika saklar pemenggal dimatikan, maka energi

yang tersimpan pada induktor jangkar akan mengalir melewati dioda, baterai

dengan tegangan Vt dan kembali ke jangkar. Analogi rangkaian sistem

pengereman regeneratif dari gambar di atas dapat dibagi menjadi dua
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mode.Mode-1 ketika saklar on dan mode ke-2 ketika saklar off seperti

ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.7 Rangkaian ekivalen untuk
(a) saklar On dan (b) saklar Off

b. Pengereman secara Dinamis

Pengereman yang dilakukan dengan melepaskan jangkar yang berputar dari

sumber tegangan dan memasangkan tahanan pada terminal jangkar. Oleh karena

itu waktu mekanis konstan. Pada dasarnya, T adalah waktu yang diperlukan untuk

kecepatan motor jatuh ke 36,8% dari nilai awalnya.  Namun, jauh lebih mudah

untuk menggambar kurva kecepatan-waktu dengan mendefinisikan konstanta

waktu baru yang merupakan waktu untuk kecepatan dapat berkurang menjadi

50% dari nilai aslinya.  Ada hubungan matematis langsung antara konvensional

konstanta waktu T dan setengah konstanta waktu .

c. Pengereman secara Plugging

Pada pengereman secara plugging mampu menghentikan motor lebih cepat

dengan menggunakan metode yang disebut metode plugging. Prinsip kerjanya
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adalah membalikkan arus angker dengan cara membalik terminal sumber

(Gambar 2.8).

Dibawah kondisi motor normal, angker arus I1dipengeruhi oleh

=( - )IR .................................................................................................. (2.6)

di mana Ro adalah resistansi armature.  Jika kita tiba-tiba membalik terminal

sumber tegangan yang bekerja pada sirkuit angker menjadi  (Eo + E s).

Gambar 2.8 Amature terhubung ke sumber dc (Es)

Gambar 2.9 Amature terhubung ke sumber dc
(Es) dan resistor (hambatan)

Untuk mencegah suatu hal yang tidak diinginkan, harus ada yang membatasi arus

balik dengan menggunakan sebuah resistor dalam seri dengan rangkaian

pembalikan (Gambar 2.9).  Seperti pada pengereman dinamis, resistor dirancang
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untuk membatasi pengereman awal arus I2 sampai sekitar dua kali arus beban

penuh. Dengan memasukkan rangkaian, torsi reverse akan dikembangkan bahkan

ketika angker telah berhenti.

2.2. LabVIEW

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) adalah

produk dari National Instruments yang berupa software pengembangan program

aplikasi dan hardware input-output untuk keperluan akusisi dan pengendalian.

Perangkat lunak (software) ini dapat dijalankan pada sistem operasi Linux, Unix,

Mac OS X dan Windows. Berbeda dengan pemograman berbasis teks dimana

instruksi-instruksi menentukan eksekusi program pada sistem kendali, LabVIEW

merupakan pemograman aliran data dimana aliran data menentukan eksekusi dari

program. Gambar 2.10 dibawah ini adalah tampilan halaman utama LabVIEW.

Gambar 2.10 Tampilan halaman utama LabVIEW [11]
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2.2.1. LabVIEW Software

Perangkat lunak LabVIEW atau LabVIEW software merupakan sebuah bahasa

pemograman graphical yang menggunakan simbol (ikon) untuk membuat aplikasi.

Sedangkan Visual Instruments (VIs) adalah program LabVIEW yang menirukan

instrumen sebenarnya dalam bentuk simbol-simbol. Untuk membuat tampilan

program aplikasi LabVIEW, digunakan tools dan objek. Tampilan aplikasi ini

kemudian dikenal dengan jendela front panel. Dari tampilan jendela front panel

kemudian ditambahkan kode yang direpresentasikan oleh symbol dari fungsi

untuk mengatur objek. Sedangkan source code simbol tersebut ada dalam

tampilan jendela block diagram. LabVIEW software terdiri dari 3 (tiga)

komponen utama, yaitu front panel, block diagram dan tipe data.

2.2.2. Front Panel

Front panel merupakan penghubung (interface) antara pengguna (user) dengan

program aplikasi. Didalam front panel terdapat kontrol (input) dan indikator

(output) sebagai masukan atau keluaran instrumen. Kontrol adalah instrumen

mekanisme masukan yang menyuplai data dari block diagram yang mencakup

knop, push button, dial dan mekanisme masukan lainnya. Sedangkan indikator

adalah instrumen mekanisme keluaran yang menampilkan data dari block

diagram, mencakup grafik, LED, tank dan tampilan keluaran lainnya.

Gambar 2.12 dibawah ini menunjukkan tampilan jendela front panel LabVIEW

dan gambar 2.13 menunjukkan tool LabVIEW pada jendela front panel.
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Gambar 2.11 Tampilan jendela front panel LabVIEW[11]

Gambar 2.12 Tampilan tool pada front panel LabVIEW[11]

Dari Gambar 2.12 diatas dapat dijelaskan fungsi masing masing tombol. Tabel 2.1

dibawah ini adalah penjelasan dari fungsi masing masing tombol.

Tabel 2.1 Fungsi masing-masing tombol pada jendela front panel LabVIEW

No Tombol fungsi

1
Run

Untuk menjalankan program yang telah dibuat
di block diagram.

2
Run continuously

Untuk menjalankan VI secara terus menerus.
Setelah berjalan, VI hanya akan berhenti bila
tombol stop atau pause ditekan.

3
Stop

Untuk menghentikan VI yang sedang berjalan.

4
Pause

Untuk menghentikan sementara VI yang
sedang berjalan.

5
Text setting

Untuk mengubah bentuk huruf, ukuran,
perataan dan warna pada teks.
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6
Align object

Untuk menata posisi beberapa objek supaya
rata, termasuk rata kanan, rata kiri, rata atas,
dan rata bawah.

7
Distribute objects

Untuk menata posisi antar objek dengan spasi
yang sama

8
Resize objects

Untuk membesar dan mengecilkan ukuran
objek

9
Reorder

Untuk menempatkan objek di depan atau di
belakang objek lain.

Untuk membuat front panel maka disediakan sebuah control palette. Control

palette berisi control dan indicator. Control dan indicator tersedia dalam

subpalette yang berbeda. Dalam control palette disediakan beberapa menu seperti

Boolean, numeric, graph, arracy dan cluster, IO ,string dan path. Gambar 2.14

dibawah ini menunjukkan tampilan control palette.

Gambar 2.13 Tampilan control palette pada front panel
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2.2.3. Block Diagram

Block diagram merupakan jendela tempat menuliskan perintah dan fungsi,

berisikan source code berupa simbol-simbol, node dan garis sebagai data flow

untuk mengeksekusi program termasuk kode dari front panel. Pada block diagram

juga tersedia function palette yang berisi fungsi-fungsi yang digunakan untuk

memanipulasi input, contohnya fungsi array, matematika, fungsi IO dan

sebagainya. Pada block diagram, tool palette juga dipakai untuk mengatur dan

menghubungkan ikon. Gambar 2.14 menunjukkan tampilan function palette

sedangkan gambar 2.15 menunujukkan tampilan jendela block diagram LabVIEW

dan gambar 3.16 adalah tool pada block diagram.

Gambar 2.14 Tampilan function palette pada block diagram
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Gambar 2.15 Tampilan jendela block diagram pada LabVIEW[11]

Gambar 2.16 Tampilan tool pada block diagram

Tool di block diagram hampir sama dengan tool di front panel, hanya sedikit

berbeda, yaitu di block diagram tidak ada tool resize objects dan ada 6 tombol

tambahan. Tabel 2.2 menunjukkan 6 tombol tambahan block diagram.

Tabel 2.2 Tombol tambahan block diagram

No Tombol Fungsi

1 Highlight
execution

Untuk melihat jalannya aliran data pada block diagram.

2 Retain wire
value

Untuk menyimpan nilai data di setiap titik ketika program
dijalankan.

3
Step into

Untuk menjalankan program setiap step (langkah) dari
node ke node, sebuah loop atau subVI

4 Untuk melompati step pada sebuah loop atau subVI
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Step over

5 Step out
Untuk keluar dari suatu node atau loop dan masuk ke
node berikutnya.

6 Clean up
diagram

Untuk merapikan garis dan menata ikon-ikon sehingga
lebih ringkas dan menghemat ruang.

2.2.4. Tipe Data

Dalam membuat aplikasi VIs, harus diperhatikan tipe data tiap simbol agar data

flow dapat berjalan semestinya. Tipe data yang tersedia yaitu numerik, boolean

dan string. Tipe data dari sebuah simbol dapat diketahui dari warna node atau

warna kabel ketika dihubungkan ke simbol lainnya. Untuk tipe data numerik

ditandai dengan warna oranye (untuk bilangan float) atau biru (untuk bilangan

integer), tipe data boolean ditandai dengan warna hijau dan tipe data string

ditandai dengan warna merah muda. LabVIEW banyak digunakan karena

memiliki kelebihan. Beberapa kelebihan LabVIEW antara lain :

1. Pembuatan program di LabVIEW jelas dan mudah dipahami, karena

berbentuk grafis, dengan instruksi berbentuk ikon-ikon, yang dihubungkan

dengan garis untuk menunjukkan aliran data, mirip flowchart.

2. Pembuatan program yang mudah, yaitu hanya dengan menarik keluar ikon

instruksi yang sudah tersedia di palet (kotak instruksi), dan

menghubungkannya dengan garis ke ikon lain. Garis ini sama seperti variabel

pada bahasa pemograman teks. Dengan cara ini, LabVIEW menyederhanakan

pembuatan program, karena garis tersebut hanya akan terhubung apabila tipe

datanya sesuai sehingga menghilangkan kebutuhan manajemen memori dan
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deklarasi tipe data setiap variabel seperti dalam bahasa pemograman teks.

Juga tidak perlu mengingat nama instruksi, karena semua ditampilkan pada

palet.

3. Mempersingkat waktu pembuatan program karena mudah dipahami dan

mudah dibuat.

4. LabVIEW didesain sebagai sebuah bahasa program paralel (multicore) yang

mampu menangani beberapa instruksi sekaligus dalam waktu bersamaan. Hal

ini sangat sulit dilakukan dalam bahasa program teks, karena biasanya bahasa

program teks mengeksekusi instruksinya secara berurutan per baris, satu demi

satu. Dengan LabVIEW, pengguna dapat membuat aplikasi eksekusi paralel

ini secara mudah dengan menempatkan beberapa struktur loop secara terpisah

dalam block diagram.

5. Sifat modular LabVIEW memungkinkan pengguna untuk membuat program

yang kompleks dan rumit menjadi sederhana, yaitu dengan cara membuat

subprogram, atau di LabVIEW disebut subVI. Ikon-ikon dalam LabVIEW

sebenarnya merupakan subVI. Beberapa subVI dapat digabungkan menjadi

sebuah subVI. subVI-subVI gabungan tersebut dapat digabungkan lagi

menjadi sebuah subVI lain, demikian seterusnya dengan tingkat hirerarki yang

tidak terbatas.

2.2.5. LabVIEW Hardware

Perangkat keras LabVIEW (LabVIEW hardware) adalah produk dari National

Instrument untuk mendukung keperluan input-output. Perangkat keras yang

populer digunakan adalah DAQ (Data Acquisition) card PCI 6221. DAQ card
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merupakan perangkat keras yang berfungsi mengatur input-output modul

LabVIEW dengan komputer. DAQ juga berfungsi sebagai perangkat akusisi data

yang didalamnya terdapat ADC (Analog to Digital Converter), DAC (Digital to

Analog Converter), ouput-input digital, internal clock dan time counter. DAQ

card PCI 6221 dihubungkan pada slot PCI pada mainboard komputer. DAQ card

tidak bisa digunakan langsung sebagai antar muka sehingga diperlukan modul

yang dirangkai. Modul-modul tersebut antara lain modul input analog, modul

output analog, modul input digital, modul output digital. Semua data yang berasal

dari modul-modul tersebut kemudian dikirim ke DAQ card melalui kabel data.

Gambar 2.18 menunjukkan DAQ card PCI 6221

.

Gambar 2.17 DAQ card PCI 6221

2.3.Arduino Uno

Arduino Uno adalah arduino board yang menggunakan mikrokontroler

ATmega328. Arduino Uno memiliki 14 pin digital (6 pin dapat digunakan sebagai

output PWM), 6 input analog, sebuah 16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi

USB, sebuah konektor sumber tegangan, sebuah header ICSP, dan sebuah tombol
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reset. Arduino Uno memuat segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah

mikrokontroler. Hanya dengan menhubungkannya ke sebuah komputer melalui

USB atau memberikan tegangan DC dari baterai atau adaptor AC ke DC sudah

dapat membuanya bekerja. Arduino Uno menggunakan ATmega16U2 yang

diprogram sebagai USB-to-serial converter untuk komunikasi serial ke computer

melalui port USB. Tampak atas dari arduino uno dapat dilihat pada Gambar 2.19.

Adapun data teknis board Arduino UNO R3 adalah sebagai berikut:

 Mikrokontroler : ATmega328

 Tegangan Operasi : 5V

 Tegangan Input (recommended) : 7 - 12 V

 Tegangan Input (limit) : 6-20 V

 Pin digital I/O : 14 (6 diantaranya pin PWM)

 Pin Analog input : 6

 Arus DC per pin I/O : 40 mA

 Arus DC untuk pin 3.3 V : 150 mA

 Flash Memory : 32 KB dengan 0.5 KB digunakan untuk bootloader

 SRAM : 2 KB

 EEPROM : 1 KB

 Kecepatan Pewaktuan : 16 Mhz

Gambar 2.18 Arduino Uno
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2.3.1. Pin Masukan dan Keluaran Arduino Uno

Masing-masing dari 14 pin digital arduino uno dapat digunakan sebagai masukan

atau keluaran menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite() dan digitalRead().

Setiap pin beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin mampu menerima atau

menghasilkan arus maksimum sebasar 40 mA dan memiliki

resistor pull-up internal (diputus secara default) sebesar 20-30 KOhm. Sebagai

tambahan, beberapa pin masukan digital memiliki kegunaan khusus yaitu:

a. Komunikasi serial: pin 0 (RX) dan pin 1 (TX), digunakan untuk

menerima(RX) dan mengirim(TX) data secara serial.

b. External Interrupt: pin 2 dan pin 3, pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu

sebuah interrupt pada nilai rendah, sisi naik atau turun, atau pada saat terjadi

perubahan nilai.

c. Pulse-width modulation (PWM): pin 3,5,6,9,10 dan 11, menyediakan keluaran

PWM 8-bit dangan menggunakan fungsi analogWrite().

d. Serial Peripheral Interface (SPI): pin 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO) dan 13

(SCK), pin ini mendukung komunikasi SPI dengan menggunakan SPI library.

e. LED: pin 13, terdapat built-in LED yang terhubung ke pin digital 13. Ketika

pin bernilai HIGH maka LED menyala, sebaliknya ketika pin bernilai LOW

maka LED akan padam.

Arduino Uno memiliki 6 masukan analog yang diberi label A0 sampai A5, setiap

pin menyediakan resolusi sebanyak 10 bit (1024 nilai yang berbeda). Secara

default pin mengukur nilai tegangan dari ground (0V) hingga 5V, walaupun
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begitu dimungkinkan untuk mengganti nilai batas atas dengan menggunakan pin

AREF dan fungsi analogReference(). Sebagai tambahan beberapa pin masukan

analog memiliki fungsi khusus yaitu pin A4 (SDA) dan pin A5 (SCL) yang

digunakan untuk komunikasi Two Wire Interface (TWI) atau Inter Integrated

Circuit (I2C) dengan menggunakan Wire library.

2.3.2. Sumber Daya dan Pin Tegangan Arduino Uno

Arduino uno dapat diberi daya melalui koneksi USB (Universal Serial Bus) atau

melalui power supply eksternal. Jika arduino uno dihubungkan ke kedua sumber

daya tersebut secara bersamaan maka arduino uno akan memilih salah satu

sumber daya secara otomatis untuk digunakan. Power supplay external (yang

bukan melalui USB) dapat berasal dari adaptor AC ke DC atau baterai. Adaptor

dapat dihubungkan ke soket power pada arduino uno. Jika menggunakan baterai,

ujung kabel yang dibubungkan ke baterai dimasukkan kedalam pin GND dan Vin

yang berada pada konektor POWER.

Arduino uno dapat beroperasi pada tegangan 6 sampai 20 volt. Jika arduino uno

diberi tegangan di bawah 7 volt, maka pin 5V akan menyediakan tegangan di

bawah 5 volt dan arduino uno munkin bekerja tidak stabil. Jika diberikan

tegangan melebihi 12 volt, penstabil tegangan kemungkinan akan menjadi terlalu

panas dan merusak arduino uno. Tegangan rekomendasi yang diberikan ke

arduino uno berkisar antara 7 sampai 12 volt.

Pin-pin tegangan pada arduino uno adalah sebagai berikut:

a. Vin adalah pin untuk mengalirkan sumber tegangan ke arduino uno ketika

menggunakan sumber daya eksternal (selain dari koneksi USB atau sumber
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daya yang teregulasi lainnya). Sumber tegangan juga dapat disediakan melalui

pin ini jika sumber daya yang digunakan untuk arduino uno dialirkan melalui

soket power.

b. 5V adalah pin yang menyediakan tegangan teregulasi sebesar 5 volt berasal

dari regulator tegangan pada arduino uno.

c. 3V3 adalah pin yang meyediakan tegangan teregulasi sebesar 3,3 volt berasal

dari regulator tegangan pada arduino uno.

d. GND adalah pin ground.

2.4.Relay

Relay adalah sebuah saklar elektronis yang dapat dikendalikan  dari rangkaian

elektronik lainnya. Relay akan bekerja berdasarkan magnit remanen yang berada

didekat kontak relay, sehingga apabila kumparan pada relay dihubungkan dengan

sumber tegangan maka relay akan bekerja. Pada relay ada dua kondisi yaitu

kondisi NO dan NC relay, kondisi NO akan menjadi NC apabila relay dalam

kondisi bekerjadan berlaku kondisi sebaliknya. Relay terdiri dari 3 bagian utama,

yaitu :

 Koil          : lilitan.

 Commom : bagian yang terhubung dengan NC (dalam keadaan normal).

 Kontak     : terdiri dari NO (normaly open) dan NC (normaly closs).

Ada beberapa jenis relay antara lain :

 SPST   : Single Pole Single Throw.
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 SPDT : Single Pole Double Throw, terdiri dari 5 buah pin yaitu : (2) koil, (1)

common, (1) NC, (1) NO.

 DPST  : Double Pole Single Throw, setara dengan 2 buah saklar atau relay

SPST.

 DPDT  : Double Pole Double Throw, setara dengan 2 buah saklar atau relay

DPDT.

 QPDT  : Quadruple Pole Double Throw, atau  4 PDT, setara dengan saklar

atau relay SPDT atau 2 buah relai DPDT. Terdiri dari 14 pin (termasuk 2 buah

untuk koil )[2.4].

Gambar  2.19. Beberapa  Contoh Relay DC yang ada dipasaran.

Gambar 2.20. Jenis-jenis Relay dan Terminal kaki-kaki relay.
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2.5. Transistor

Transistor merupakan alat semikonduktor yang dipakai untuk penguat, sebagai

sirkuit pemutus dan penyambung (switching), stabilisasi tegangan, modulasi

sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi seperti kran listrik,

dimana berdasarkan arus masukannya (BJT) atau tegangan masukannya (FET),

memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber

listriknya.

Gambar 2.21. Schematic Transistor

Transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis (B), emitor (E) dan kolektor (C).

Tegangan yang disatu terminalnya misalnya emitor dapat dipakai untuk mengatur

arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input basis, yaitu pada keluaran

tegangan dan arus output kolektor. Transistor merupakan komponen yang sangat

penting dalam dunia elektronik modern. Dalam rangkaian analog, transistor

digunakan dalam penguat. Rangkaian analog melingkupi pengeras suara, sumber

listrik stabilisator dan penguat sinyal radio. Dalam rangkaian-rangkaian digital,

transistor digunakan sebagai saklar berkecepatan tinggi. Beberapa transistor juga
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dapat dirangkai sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai logic gate, memori

dan fungsi rangkaian-rangkaian lainnya[2.4].

2.5.1. Perhitungan Besar RB Untuk Mendapatkan Nilai IB Maximum Yang

Ditentukan Datasheet Transistor BC547

Nilai R1-R8 pada rangkaian memiliki nilai yang sama dan berikut adalah contoh

perhitungan untuk menentukan besar RB :

Dik : IB max : 0,2 A

VBB : 5 V

VBE : 0,7 V

Dit : RB …?

Penyelesaian :

= −
0,2 = 5 − 0,7
0,2 = 4,3
= 4,30,2= 21,5Ω

2.6. Bahasa Pemrograman Arduino

Arduino board merupakan perangkat yang berbasiskan mikrokontroler. Perangkat

lunak (software) merupakan komponen yang membuat sebuah mikrokontroller
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dapat bekerja. Arduino board akan bekerja sesuai dengan perintah yang ada dalam

perangkat lunak yang ditanamkan padanya.

Bahasa Pemrograman Arduino adalah bahasa pemrograman utama yang

digunakan untuk membuat program untuk arduino board. Bahasa pemrograman

arduino menggunakan bahasa pemrograman C sebagai dasarnya.

2.6.1. Fungsi Masukan dan Keluaran Digital

Arduino memiliki 3 fungsi untuk masukan dan keluaran digital pada arduino

board, yaitu pinMode(), digitalWrite() dan digitalRead().

Fungsi pinMode() mengkonfigurasi pin tertentu untuk berfungsi sebagai masukan

atau keluaran. Sintaksis untuk fungsi pinMode() adalah sebagai berikut:

pinMode(pin, mode)

Parameter: pin = angka dari pin digital yang akan dikonfigurasi

mode = konfigurasi yang diinginkan (INPUT, INPUT_PULLUP dan OUTPUT).

Fungsi digitalWrite() berfungsi untuk memberikan nilai HIGH atau LOW suatu

digital pin. Sintaksis untuk fungsi digitalWrite() adalah sebagai berikut:

digitalWrite(pin, value)

Parameter: pin = angka dari pin digital yang akan dikonfigurasi

value = nilai yang diinginkan (HIGH atau LOW).

Fungsi digitalRead() bertujuan untuk membaca nilai yang ada pada pin arduino

uno. Sintaksis untuk fungsi digitalRead() adalah sebagai berikut:

digitalRead(pin)

Parameter: pin = angka dari pin digital yang akan dibaca
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Berikut ini adalah contoh penggunaan fungsi masukan dan keluaran digital dalam

sebuah program:

int ledPin = 13; // LED terhubung ke pin digital 13

int inPin = 7; // pushbutton terhubung ke pin digital 7

int val = 0; // variable untuk menyimpan sebuah nilai

void setup()

{

pinMode(ledPin, OUTPUT); // set pin digital 13 sebagai keluaran

pinMode(inPin, INPUT); // set pin digital 13 sebagai masukan

}

void loop()

{

val = digitalRead(inPin); // baca nilai pin input

digitalWrite(ledPin, val); // sets LED sesuai dengan nilai val }[2.2]



III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Perancangan dan penelitian ini akan dilakukan pada laboratorium terpadu teknik

elektro universitas lampung. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian di

estimasikan berlangsung mulai dari bulan maret 2016 hingga juni tahun 2016..

3.2.Alat dan Bahan Peneletian

Dalam melaksanakan penilitian ini alat yang digunakan antara lain:

1. Komputer (PC)

2. Solder

3. Timah

4. PCB board

5. Multimeter

6. Bor PCB

7. Kabel

8. Cairan Feritclorite
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Selain alat-alat diatas, penulis juga menggunakan komponen-komponen utama

yaitu:

1. ARDUINO UNO

2. ACS712 ( Sensor Arus )

3. Shield PWM

4. Resistor.

5. Relay DPDT

6. Transistor BD135

3.3. Prosedur Penelitian

Pelaksanaan peneilitian tugas akhir ini melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Studi Literatur

Dalam tahap studi literatur ini dilakukan pengumpulan referensi sebagai

pedoman pelaksanaan perancangan alat. Studi literatur ini bertujuan untuk

mendapatkan hasil yang sesuai dengan karakteristik dan prinsip kerja dari

komponen-komponen yang digunakan. Referensi yang dikumpulkan antara

lain:

a. Pemrogaman menggunakan LABVIEW

b. Mikrokontroler Arduino

c. Pembangkitan PWM dengan Mikrokontroler

d. Prinsip kerja motor DC

e. Pengaturan kecepatan motor DC.

f. Pengereman Motor DC
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2. Perancangan Alat

Tahap perancangan alat adalah tahap mulai dari pembuatan Program

LabView, pemrogaman mikrokontroler Arduino, , pembuatan H-Bridge serta

tahanan tangga untuk pengereman elektris.

3. Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk melihat keberhasilan alat sesuai dengan

referensi yang digunakan. Selain itu juga akan dilakukan pengambilan data-

data yang akan digunakan dalam analisa hasil pengujian.

Tahapan pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut,

a. Pengujian LabView

Pengujian ini dilakukan dengan melihat proses yang berjalan, penilaian

keberhasilan dilihat berdasarkan hasil yang ditampikan pada layar

komputer sebagai indicator arus dan tegangan pada motor DC.

b. Pengujian mikrokontroler

Pengujian mikrokontroler dilakukan dengan melihat gelombang PWM,

pengaturan PIN 10 dan PIN 6 sebagai penggerak H-Bridge serta PIN A0

sebagai masukan sensor arus dan PIN A1 sebagai masukan sensor

teganangan PIN 3,4,5,6,7 sebagai penggerak tahanan tangga.

c. Pengujian Rangkaian Pengereman

Pengujian ini dilakukan untuk melihat proses pembalikan polaritas

tegangan keluaran serta mengukur nilai hambatan pada tahanan tangga.
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d. Pengujian keseluruhan

Pengujian pada tahap akhir adalah pengujian secara menyeluruh.

Pengujian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara perintah dari

LabView dengan putaran motor dc yang dihasilkan. Pengujian kecepatan

motor akan melihat penyimpangan dari kecepatan sebenarnya.

Selain pengujian kecepatan, pada tahap pengujian ini juga dilakukan

pengujian perintah pengereman. Pengujian perintah pengereman melihat

arah putaran motor serta nilai arus pengereman.

4. Analisa data hasil pengujian

Setelah pengujian dan pengambilan data telah dilakukan, tahap yang

selanjutnya adalah analisa hasil pengujian. Data-data yang telah didapat ini

akan dianalisa dan dibandingkan dengan teori yang ada. Dan pada akhirnya

dapat diambil kesimpulan akhir penelitian.

3.4. Perancangan Alat

Tahap perancangan alat merupakan tahap penentuan rangkaian dan nilai-nilai

komponen yang digunakan. Perancangan yang dilakukan dibagi menjadi beberapa

bagian alat. Alat-alat yang dirancang pada penelitian ini adalah Aplikasi

LabView, Sistem pengendali mikrokontroler Arduino, driver mosfet, Buck

Converter, serta rangkaian pengereman.
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Gambar 3.1 Blok Diagram Rancangan Alat Pengendali dan Monitoring
Motor Arus Searah

3.4.2. Sistem Mikrokontroler

Perancangan sistem mikrokontroler merupakan tahap perancangan

sebuah program yang akan dieksekusi oleh ic mikrokontroler. Pada

penelitian ini mikrokontroler memiliki beberapa tugas yaitu penerima

karakter perintah melalui komunikasi USB, pembangkitan gelombang

PWM dan pemicu relay-relay yang ada pada rangkaian pengereman.
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Untuk menggunakan USART pada mikrokontroler terlebih dahulu

didefinisikan register-register yang akan digunakan. Selanjutnya USB

akan diprogram untuk menerima data ke dalam buffer.

3.4.4. Rangkaian Pengereman

Perancangan rangkaian pengereman yang dilakukan adalah perancangan

modul H-Bridge dan tahanan tangga. Modul H-Bridge akan dirancang

menggunakan dua buah relay DPDT. Relay ini akan dipicu dengan

rmenggunkan transistor NPN yang dikendalikan oleh keluaran

mikrokontroler. Rangkaian H-bridge ini digunakan untuk membalik

polaritas tegangan.

Untuk membatasi arus pengereman pada saat melakukan pengereman

dipasang tahanan tangga yang disusun secara seri. Tahanan ini akan

digerakkan dengan mengatur waktu pemicuan relay dari nilai tiap

hambatan yang dipasang.

3.5. Diagram Alir Penelitian

Tahapan penelitian mulai dari studi literatur hingga analisa hasil pengujian

dapan direpresantasikan dengan membuat sebuah diagram alir penelitian.

Diagram alir penelitian ini terlihat pada gambar 3.4 berikut,
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Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian
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Gambar 3.2 Gambar keseluruhan rangkaian



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. Software labview dapat kita digunakan sebagai pengendali kecepatan putar dan

pengereman motor dc dengan membuat sebuah program dari blok diagram dan

front panel labview.

2. Hasil pengendalian kecepatan putar motor dc masih dibawah nilai yang

sebenarnya.  Hal ini dikarenakan terjadi drop tegangan pada keluaran buck

converter.

3. kita dapat melakukan pengereman motor dc secara plugging.

5.2. SARAN

1. Pembuatan aplikasi dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan feedback

monitoring motor dc seperti penampil nilai kecepatan, arus, dan suhu motor dc.
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