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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Chopper 

Chopper (pemangkas) merupakan suatu rangkaian yang digunakan  untuk 

mengubah sumber masukan tegangan DC tetap menjadi sumber keluaran tegangan 

DC yang dapat dikendalikan atau diatur. Komponen semikonduktor daya yang 

digunakan dapat berupa SCR, transistor, dan MOSFET yang beroperasi sebagai 

sakelar dan pengatur. Ditinjau dari proses pengaturan menurut menyatakan 

bahwa: chopper dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu : chopper penurun 

tegangan (step-down), chopper penaik tegangan (step-up), dan chopper penaik-

penurun tegangan (Nasional, 2010). 

2.1.1. Chopper penurun (step-down) tegangan 

Jika sakelar S di-on-kan sampai dengan DT, maka tegangan masukan 

Vs akan dipindahkan ke beban menjadi Vo, selanjutnya jika sakelar S di-off-

kan sampai dengan T, tegangan pada beban menjadi nol. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai tegangan luaran ditentukan oleh proses on dan off 

sakelar S. Rasio antara waktu sakelar off terhadap jumlah waktu sakelar on 

dan off disebut siklus kerja (duty cycle).  Gambar 2.1 merupakan prinsip dasar 

kerja chopper penurun tegangan. 

 

Gambar 2.1 Rangkaian Prinsip Kerja Dasar Chopper 

(Sumber: www.staff.uny.ac.id.) 

 

Nilai siklus kerja (α atau D) ditentukan dengan persamaan berikut: 

α = D = 
Ton

Ton+Toff
 = 

Ton

T
 = f. Ton………………………………. (2-1) 

http://www.staff.uny.ac.id/
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Keterangan: 

α = Siklus kerja (%) 

T = Perioda (s) 

Ton = Perioda ketika on (s) 

Toff = Perioda ketika off (s) 

f = Frekuensi (Hz) 

Persamaan (2-1) dapat dijelaskan bahwa pengaturan siklus kerja dapat 

dilakukan melalui dua operasi, yaitu: 

a. operasi frekuensi konstan 

b. operasi frekuensi variabel 

Operasi frekuensi konstan dilakukan dengan cara menjaga frekuensi 

selalu konstan dan Ton diatur.  Pengaturan Ton ini lazim disebut pengaturan 

lebar pulsa atau modulasi lebar pulsa (pulse width modulation). Operasi 

frekuensi variabel dilakukan dengan mengatur frekuensi, pengaturan ini 

biasanya disebut modulasi frekuensi (frequency modulation). 

Gambar 2.2  mengilustrasikan prinsip kerja chopper penurun tegangan 

yang ditunjukkan dengan SCR di dalam kotak. Selama perioda Ton atau 

ketika chopper ON, tegangan sumber akan terhubung dengan terminal beban. 

 
Gambar 2.2 Rangkaian Chopper Penurun Tegangan 
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(Sumber: www.staff.uny.ac.id.) 

Selanjutnya, selama perioda Toff atau ketika chopper OFF, arus beban 

akan mengalir pada dioda komutasi (Df), sehingga terminal beban terhubung 

singkat dengan Df dan tegangan beban menjadi nol selama Toff. Dengan 

demikian, tegangan searah (DC) pada beban dapat ditentukan dengan 

persamaan berikut: 

Eo = Edc α ..……………………………………………….. (2-2) 

Keterangan: 

α = Siklus kerja (%) 

Eo = Tegangan output (Volt) 

Edc = Tegangan input (Volt) 

2.1.2. Chopper penaik (step-up) tegangan 

 

Gambar 2.3 Rangkaian Chopper Penaik Tegangan 

(Sumber: www.staff.uny.ac.id.) 

Gambar 2.3 merupakan rangkaian chopper penaik tegangan. Jika 

chopper di-on-kan, induktor (L) akan terhubung dengan tegangan sumber dan 

induktor akan menyimpan energi selama perioda Ton. Selanjutnya, jika 

chopper di-OFF-kan, induktor akan mengalirkan arus ke dioda (D) dan ke beban, 

serta terjadi tegangan emf pada induktor sehingga tegangan pada beban sebesar:  

Eo = Edc + L
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 …………………………………………….. (2-3) 

Jika energi yang disimpan saat Ton (Wi) sama dengan energi yang dilepaskan 

saat Toff (Wo) maka tegangan keluaran pada beban (Eo) dapat ditentukan 

dengan persamaan berikut: 

http://www.staff.uny.ac.id/
http://www.staff.uny.ac.id/
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Eo = 
1

1−α
 Edc………………………………………………….. (2-4) 

 

Keterangan: 

α = Siklus kerja (%) 

Eo = Tegangan output (Volt) 

Edc = Tegangan input (Volt) 

2.1.3. Chopper penaik-turun (step-up/down) tegangan  

 

Gambar 2.4 Rangkaian Chopper Penaik/ Penurun Tegangan 

(Sumber: www.staff.uny.ac.id) 

Gambar 2.4 merupakan rangkaian chopper penaik-penurun tegangan. 

Jika chopper di-ON-kan, induktor (L) akan terhubung dengan tegangan 

sumber dan induktor akan menyimpan energi selama perioda Ton. 

Selanjutnya, jika chopper di-OFF-kan, induktor melepaskan energi ke dioda 

(D) dan ke beban. Jika energi yang disimpan saat Ton (Wi) sama dengan 

energi yang dilepaskan saat Toff (Wo) maka tegangan keluaran pada beban 

(Eo) dapat ditentukan dengan persamaan berikut:   

Eo = 
α

1−α
 Edc ……………………………………………….. (2-5) 

Keterangan: 

α = Siklus kerja (%) 

Eo = Tegangan Output (Volt) 

Edc = Tegangan input (Volt) 

http://www.staff.uny.ac.id/
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Persamaan (2-5) dapat dinyatakan bahwa jika siklus kerja chopper (α) 

lebih besar atau sama dengan 0,5 akan dihasilkan chopper penaik tegangan, 

dan jika siklus kerja chopper (α) lebih kecil atau sama dengan 0,5 akan 

dihasilkan chopper penurun tegangan. 

 

2.2. Motor Direct Current (DC) 

Menurut Nadhirza (2012, hlm 5), motor Direct Current (DC) merupakan 

sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi 

mekanik dimana desain awal terciptanya alat ini diperkenalkan oleh Michael 

Faraday. Motor DC digunakan pada penggunaan khusus dimana diperlukan 

penyalaan torque yang tinggi atau percepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan 

yang luas. 

 

Gambar 2.5 Bagian-bagian Mesin DC 

(Sumber: Nadhirza (2012, hlm 6)) 

Konstruksi dari motor DC ditunjukkan oleh gambar 2.5 dengan penjelasan 

setiap bagiannya sebagai berikut:  

1. Gandar medan atau penutup motor DC terbuat dari baja-cor (cast steel) atau 

baja canai (rolled steel) yang berfungsi sebagai penopang mekanis untuk inti 

kutub dan juga sebagai bagian dari rangkaian magnet. 

2. Inti kutub motor terbuat dari laminasi pelat-baja (sheet-steel) yang terisolasi 

satu sama lain dan dilekatkan bersama-sama, kemudian inti dibaut pada 

gandar medan. 

3. Muka kutub yaitu permukaan inti yang berdekatan dengan celah udara, 

permukaannya dibuat lebih besar dari badan inti. Hal ini untuk mengurangi 
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tahanan magnetik dari celah udara dan berfungsi sebagai penopang kumparan 

medan. 

4. Inti jangkar atau disebut dengan rotor terbuat dari laminasi pelat-baja yang 

diletakkan pada poros. Permukaan luar inti diberi alur sebagai penopang 

kumparan jangkar. 

5. Celah udara adalah ruang antara permukaan jangkar dan muka kutub dan 

panjangnya berbeda-beda menurut ukuran mesin biasanya berkisar sekitar 

1/16 sampai 1/4 inchi. 

6. Komutator terdiri dari sejumlah segmen tembaga yang dirakit ke dalam 

silinder yang dipasang pada bagian atas jangkar. Segmen-segmen terisolasi 

dengan baik antara satu dengan lainnya. Mika merupakan bahan isolasi yang 

biasa digunakan untuk mengisolasi antar segmen. Pada segmen-segmen 

komutator inilah disolderkan ujung-ujung kumparan jangkar. 

7. Sikat-sikat yang berada pada permukaan komutator membentuk hubungan 

listrik geser antara kumparan jangkar dan rangkaian luar. Sikat-sikat dibuat 

dari karbon dengan tingkat kekerasan yang bermacam-macam dan dalam 

beberapa hal dibuat dari campuran karbon dan logam tembaga. Sikat-sikat 

dipegang pada tempatnya di bawah tekanan pegas oleh pemegang sikat. 

Hubungan listrik antara sikat-sikat dan pemegang sikat dilakukan oleh 

konduktor tembaga yang fleksibel yang disebut ekor babi (pigtail). 

8. Kumparan medan dililitkan pada inti kutub. Kumparan pada setiap kutub 

dihubungkan secara seri untuk membentuk rangkaian medan. Rangkaian 

medan dapat dirancang untuk dihubungkan seri ataupun paralel dengan 

kumparan jangkar. Kumparan medan-paralel atau kumparan medan-shunt 

mempunyai jumlah lilitan kawat berdiameter kecil yang banyak dan 

tahanannya relatif tinggi, sedangkan kumparan medan-seri jumlah lilitannya 

sedikit, berdiameter besar dan tahanannya relatif rendah. 

2.2.1. Sistem kerja dari motor DC 

Menurut Nadhirza (2012, hlm 7) dengan melihat gambar 2.6 pada 

mulanya salah satu armatur motor DC mendapatkan aliran listrik melalui 

sikat karbon/komutator. Setiap konduktor (pada kasus ini adalah kumparan 

jangkar dan medan) yang mengalirkan arus mempunyai medan magnet di 
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sekelilingnya. Arahnya dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan pada 

gambar 2.6. Kuat medannya tergantung pada besarnya arus yang mengalir 

dalam konduktor. Medan magnet inilah yang akan memberikan gaya. Jika 

kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran/loop, 

maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet akan 

mendapatkan gaya pada arah yang belawanan. Pasangan gaya menghasilkan 

tenaga putar/torque untuk memutar kumparan. Motor-motor memiliki 

beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih 

seragam dan medan megnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik 

yang disebut kumparan medan. 

 

Gambar 2.6. Kaidah Tangan Kanan 

(Sumber: Nadhirza (2012, hlm 7)) 

Pada prinsipnya, jika sebuah penghantar dilalui arus listrik maka akan 

menghasilkan medan magnet disekelilingnya. Kemudian jika penghantar ini 

ditempatkan dalam induksi magnetik (B), akan memperoleh gaya (F). 

Besarnya gaya yang ditimbulkan sebanding dengan arus listrik dan panjang 

penghantar (l) yang memotong induksi magnetik (B), atau biasa dinyatakan 

dengan persamaan induksi magnetik: 

F  = B.I.l. sinα……………………………………………..…… (2-6) 

Keterangan: 

F = Gaya Lorenz (Newton) 

B = Kerapatan flux magnet (Weber/m2) 

I  = Arus listrik (Ampere) 

l  = Panjang sisi kumparan rotor (Meter) 

α = Sudut antara arah induksi magnet dan arus 

Apabila jumlah garis gaya yang melalui kumparan diubah, maka GGL 

diinduksikan dalam kumparan itu. Besarnya GGL yang diinduksikan 

berbanding lurus dengan laju perubahan jumlah garis gaya yang melalui 
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kumparan. Ini dikenal dengan Hukum Induksi Faraday. Hubungan antara 

kecepatan, flux medan dan tegangan motor DC ditunjukkan dalam persamaan 

berikut: 

E  = K.Φ.n……………………………………………………… (2-7) 

T  = K.Φ.Ia  ………………………….………………………… (2-8) 

Keterangan: 

E = GGL- lawan (Volt) 

Φ = fluks medan (Weber) 

n = kecepatan putar (rpm) 

T = torque elektromagnetik (Newton meter) 

Ia = arus jangkar (Ampere) 

K = Konstanta   

Hubungan daya dalam motor adalah sebagai berikut: 

Vt Ia  = EIa + Ia 
2
Ra …………………………………………….. (2-9) 

Keterangan: 

VtI a  = daya yang diberikan pada jangkar motor (Watt) 

Ia
2
Ra = rugi-rugi motor (Watt) 

EIa = daya yang dihasilkan oleh jangkar (Watt) 

Konversi daya dalam horse power adalah sebagai berikut: 

1hp = 746watt = 75kg.m/s 

Torsi dalam hitungan aplikatif menurut jari-jari poros rotor maka: 

F  = P/n  ……………………………………………………… (2-10) 

T  = F.r (poros) ………………………………………………… (2-11) 

Keterangan: 

P = Daya motor (Watt) 

F  = Gaya motor (Newton) 

r  = Jari-jari rotor (Meter) 

2.2.2. Hubungan rangkaian motor DC 

Keuntungan yang menonjol dari mesin DC adalah adanya karakteristik 

kerja yang sangat beraneka ragam yang dapat diperoleh dari pemilihan 

metode penyambungan lilitan jangkar dan medannya. 
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a.  Motor DC magnet permanen 

Sebagai pengganti elektromagnet digunakan magnet permanen untuk 

menyediakan fluksi medan magnet dalam motor magnet permanen. Rakitan 

jangkar dan komutator motor ini serupa dengan motor medan-lilitan. Oleh 

karena daya listrik tidak diperlukan untuk mencatu medan dalam motor 

magnet-permanen, maka kerugian tembaga medan yang ada terhilangkan. 

Yang lebih penting lagi yaitu untuk kemampuan daya yang sama, ukuran dan 

berat motor magnet-permanen berkurang banyak dibandingkan dengan motor 

medan-lilitan. Masih diharapkan pengembangan magnet dengan kelakuan 

yang lebih baik agar ukuran dan berat motor dapat dikurangi lagi.  

Motor magnet-permanen kerapkali digunakan dalam ukuran yang kecil, 

biasanya berukuran sepersekian daya kuda. Motor magnet-permanen 

mempunyai karakteristik kopel start yang tinggi, kopel yang relatif tinggi 

pada kecepatan rendah, dan efisiensi yang tinggi. Penggunaan umumnya 

adalah pada penggerak pencetak, sistem posisi yang presisi, dan sebagai 

motor pemutar penggulung pita (Nadhirza, 2012, hlm 9). 

 

b. Motor DC penguat terpisah (separately excited) 

Jika arus medan dipasok dari sumber terpisah maka disebut motor DC 

sumber daya terpisah (separately excited). Seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 2.7, terdapat dua buah sumber yang memiliki fungsi yang berbeda. 

Sumber pertama mensuplay lilitan jangkar dan sumber kedua mensuplay 

lilitan medan sehingga suplai tegangan rotor dapat diubah-ubah nilai 

tegangannya tanpa merubah nilai tegangan pada sisi medannya. 

 

Gambar 2.7. Rangkaian Motor DC Penguat Terpisah 

(Sumber: Nadhirza (2012, hlm 10)) 

Persamaan hukum tegangan Kirchoff untuk motor DC penguatan terpisah 

adalah :  
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Vt = Ea + Ia . Ra ……………………………………………….. (2-12) 

Ea = K Φ n ………….………………………………………….. (2-13) 

Vt = K Φ n + Ia . Ra ……………………………………………. (2-14) 

Torsi motor :  

T = K Φ Ia  ………………………………………………… (2-15) 

Ia = 
T

K Φ
  …………………………………………………… (2-16) 

Dengan mensubtitusikan persamaan (2-13) dan (2-16)  kepersamaan (2-12) 

didapat :  

Vt = K Φ n + 
T

K Φ
 Ra …………………………………………… (2-17) 

Kecepatan motor adalah : 

n = 
Vt

K Φ
 - 

Ra

(K Φ)2
 T …………………………………………….. (2-18) 

Keterangan : 

Vt = Tegangan terminal ( Volt ) 

Ea = GGL-lawan (Volt ) 

Ia = Arus jangkar (Ampere )  

Ra = Tahanan jangkar (Ohm)  

K = Konstanta  

n = Putaran motor (rpm) 

Φ = Fluks medan ( Weber )  

Metode yang digunakan untuk mengatur kecepatan dari motor DC 

penguatan terpisah mengacu pada persamaan (2-18), kecepatan putar dapat 

dikontrol dengan mengatur nilai tegangan terminal jangkar (Vt), dapat juga 

diatur melalui besarnya fluks (Ф) pada kumparan medan dengan cara 

menambah arus medan (If), dan mengatur tahanan pada jangkar (Ra). Untuk 

karakterisktik torsi terhadap kecepatan motor DC penguatan terpisah seperti 

terlihat pada gambar 2.8 . 
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Gambar 2.8. Grafik Karakteristik Kecepatan dan Torsi Motor DC Penguatan 

Terpisah 

(Sumber: Nadhirza (2012, hlm 10)) 

Jika tegangan suplay yang diberikan pada kumparan medan diatur dalam 

kondisi konstan pada suatu harga maksimum dari motor, maka fluks motor 

(Ф) yang dibangkitkan menjadi besar, sehingga untuk harga Vt bernilai 

konstan hubungan antara nilai torsi motor dan kecepatan motor dapat 

dipresentasikan dengan hubungan garis lurus dengan kemiringan garis 

gradien negatif, semakin besar beban yang diberikan pada motor maka 

semakin berkurang juga kecepatan motor. 

c. Motor DC hubungan parallel (Shunt) 

Ini adalah tipe motor DC yang paling umum. Cara hubungannya yaitu 

medan shunt dihubungkan langsung pada terminal sehingga paralel dengan 

rangkaian jangkar seperti pada gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Rangkaian Motor DC Hubungan Shunt 

(Sumber: Nadhirza (2012, hlm 11)) 

Persamaan hukum Kirchoff untuk motor DC shunt adalah :  
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Vt = Ea + Ia.Ra ………………………………………..………. (2-19) 

Ia = IL – If  ………………………………………….…………. (2-20) 

Torsi motor :  

T = K Φ Ia  …………………………………………………… (2-21) 

Ia =  
T

K Φ
 ……………………………….………………… (2-22) 

Kecepatan motor : 

n = 
Vt

K Φ
 - 

Ra

(K Φ)2
 T  ……………………..…………………… (2-23) 

Keterangan : 

Vt = Tegangan terminal ( Volt ) 

Ea = GGL-lawan (Volt ) 

Ia = Arus jangkar ( Ampere )  

If = Arus penguatan medan (If) 

Rf = Tahanan penguatan Medan (Ohm) 

Ra = Tahanan jangkar (Ohm)  

K = Konstanta  

n = Putaran motor (rpm) 

Φ = Fluks medan ( Weber )  

T = Torsi (Newton Meter) 

IL = Arus beban  (Ampere) 

If = Arus medan penguatan (Ampere) 

Metode yang digunakan untuk mengatur kecepatan dari motor DC shunt 

mengacu pada persamaan (2-23), kecepatan putar dapat dikontrol dengan 

mengatur nilai tegangan terminal jangkar (Vt), dapat juga diatur melalui 

besarnya fluks (Ф) pada kumparan medan dengan cara menambah arus 

medan (If), dan mengatur tahanan pada jangkar (Ra). Karakteristik motor DC 

shunt dapat dilihat pada gambar 2.10, pada gambar menunjukkan bahwa 

motor DC shunt memiliki rata-rata nilai kecepatan yang cukup tinggi namun 

tidak dalam nilai torsinya (jika dibandingkan dengan motor DC seri). 
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Gambar 2.10 Grafik Karakteristik Kecepatan dan Torsi Motor DC Shunt 

(Sumber: Nadhirza (2012, hlm 11)) 

Motor DC shunt mempunyai pengaturan kecepatan yang baik dan 

digolongkan sebagai motor kecepatan konstan walaupun kecepatannya agak 

berkurang sedikit dengan bertambahnya beban. Jika beban ditambahkan pada 

motor shunt, kecepatan motor langsung cenderung menjadi lambat. GGL 

lawan langsung berkurang karena bergantung pada kecepatan, dan praktis 

fluksi medan adalah konstan. Berkurangnya ggl lawan memungkinkan arus 

jangkar bertambah, sehingga memberikan kopel yang lebih besar untuk beban 

yang bertambah. Bertambahnya arus jangkar menyebabkan penurunan IaRa 

lebih besar yang berarti ggl lawan tidak kembali pada harga semula tetapi 

tetap pada harga yang lebih rendah. 

Karena Vt konstan, jumlah dari ggl lawan dan penurunan IaRa harus 

tetap konstan. Jika IaRa menjadi lebih besar akibat bertambahnya beban, E 

harus berkurang, sehingga menyebabkan berkurangnya kecepatan. Harus 

diperhatikan bahwa rangkaian medan shunt motor yang sedang berjalan 

tanpa-beban sama sekali tidak boleh dibuka. Hilangnya fluksi medan 

menyebabkan kecepatan motor naik hingga ke suatu harga tinggi yang 

membahayakan. Kecepatan motor shunt dapat juga diubah dengan mengubah 

tahanan yang dapat diatur dalam rangkaian jangkar, tetapi metode ini kurang 

efisien dibandingkan dengan pengendalian medan shunt. Metode ini juga 

tidak disukai karena motor akan mempunyai pengaturan kecepatan yang 

sangat buruk. Oleh karena kecepatan motor shunt dapat mempunyai harga 
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tetap antara harga maksimum dan minimum, maka motor shunt kerapkali 

digunakan untuk menggerakkan beban seperti misalnya peralatan mesin. 

Operator dapat memilih kecepatan motor dalam daerah kerja motor dengan 

menyetel tahanan geser medan. Tetapi pada setiap titik yang disetel, 

kecepatan motor praktis konstan untuk semua beban. 

d. Motor DC Hubungan Seri 

Pada motor DC seri, belitan medan dihubungkan secara seri dengan 

belitan jangkar seperti pada gambar 2.11. Oleh karena medan seri harus 

mengalirkan seluruh arus jangkar, maka lilitannya sedikit dan kawatnya 

relatif  besar. Setiap perubahan beban yang menyebabkan perubahan arus 

jangkar dan juga perubahan fluksi medan. Oleh sebab itu, ketika beban 

berubah  kecepatan juga berubah. 

 

Gambar 2.11. Rangkaian Motor DC Hubungan Seri 

(Sumber: Nadhirza (2012, hlm 13)) 

Persamaan Hukum Kirchoff untuk motor DC seri adalah :  

Vt = Ea + Ia ( Ra + Rf ) ……………………………………….... (2-24) 

IL  = Ia = If ……………………………………………………… (2-25) 

Torsi motor :  

T  = K Φ Ia  ……………………………………………………. (2-26) 

 Kecepatan motor :  

n = 
Vt

K Φ
 – 

Ia (Ra+Rf)

K Φ
   ………………………………………… (2-27) 

Ia = 
T

KΦ
 

n = 
Vt

K Φ
 – 

Ra+Rf

(K Φ)2
 T  ……………………………………………. (2-28) 
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Keterangan 

Vt = Tegangan terminal ( Volt ) 

Ea = Tegangan terminal jangkar (Volt ) 

Ia = Arus jangkar ( Ampere )  

If = Arus penguatan medan (If) 

Rf = Tahanan penguatan Medan (Ohm) 

Ra = Tahanan jangkar (Ohm)  

K =Konstanta persamaan 

n = Putaran motor (rpm) 

Φ = Fluks medan ( Weber )  

T = Torsi (Newton Meter) 

IL = Arus beban  (Ampere) 

If = Arus medan penguatan (Ampere) 

Telah dikemukakan bahwa kecepatan motor shunt berbanding terbalik 

dengan fluksi medan. Hal ini juga berlaku pada motor seri. Penurunan IaRa 

rangkaian jangkar juga berubah dengan beban, tetapi pengaruhnya sangat 

kecil dibandingkan dengan pengaruh fluksi medan. Oleh sebab itu, kecepatan 

motor seri hampir seluruhnya bergantung pada fluksi, makin kuat fluksi 

medan, makin rendah kecepatannya. Sama halnya berkurangnya arus beban 

dan akibatnya juga berkurangnya arus medan dan fluksi medan menyebabkan 

bertambahnya kecepatan. Maka dari itu kecepatan dapat berubah dari 

kecepatan yang sangat tinggi pada beban ringan sampai kecepatan rendah 

pada beban-penuh. Motor DC seri tidak mempunyai kecepatan tanpa beban 

yang terbatas. Jika beban dibuang dari motor, fluksi medan berkurang. Jika 

semua beban dibuang, fluksi praktis menjadi nol dan kecepatan motor bisa 

menjadi tinggi dan berbahaya. Karena alasan inilah, beban tidak boleh sama 

sekali dilepas dari motor seri. Motor seri digunakan hanya jika beban 

dihubungkan langsung dengan poros atau dihubungkan dengan roda gigi ke 

poros. Motor seri yang sangat kecil biasanya mempunyai cukup gesekan dan 

kerugian lain untuk menjaga kecepatan tanpa-beban turun sampai batas aman. 

Pada motor shunt, kopel praktis berbanding lurus dengan arus jangkar karena 
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fluksi medan hampir mendekati konstan. Pada motor seri, fluksi medan 

berubah terhadap arus jangkar dan untuk beban kecil fluksi medan hampir 

berbanding lurus dengan arus jangkar.  

 

Gambar 2.12. Grafik Karakteristik Kecepatan dan Torsi Motor DC Seri 

(Sumber: Nadhirza (2012, hlm 14)) 

Telah dikemukakan bahwa motor seri menghasilkan kopel besar untuk 

arus jangkar yang besar. Meskipun karakteristik motor DC seri memiliki 

batas kecepatan yang kecil, namun memiliki nilai torsi yang cukup bersar 

seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.12. Oleh sebab itu motor seri 

merupakan motor yang sesuai untuk menjalankan beban berat dan kerapkali 

digunakan untuk menggerakkan mesin derek dan kerekan dimana beban berat 

harus digerakkan perlahan-lahan, tetapi untuk beban yang lebih ringan dapat 

digerakkan dengan kecepatan yang lebih besar. Penggunaan umum lainnya 

dari motor seri adalah dalam kereta api listrik. 

e. Motor DC hubungan campuran (Compound) 

Motor DC hubungan campuran (compound) menggabungkan 

karakteristik kerja motor shunt, dan seri. Motor tersebut mempunyai 

kecepatan tanpa-beban terbatas dan dapat dioperasikan dengan aman pada 

keadaan tanpa beban. Jika beban bertambah, kenaikan fluksi medan 

menyebabkan kecepatan berkurang lebih banyak dari yang dilakukan pada 

kecepatan motor shunt. Maka pengaturan kecepatan motor DC compound 

lebih buruk daripada motor shunt (Nadhirza, 2012, hlm 14).  

Pada umumnya Motor DC compound dibuat untuk mengurangi 

kelemahan yang terjadi pada Motor DC shunt maupun seri, jenisnya ada dua 

macam yaitu motor DC compound panjang dan motor DC compound  pendek, 
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ciri khas yang membedakan keduanya yaitu dari tata letak kumparan penguat 

medan. 

1. Motor DC compound pendek 

Motor DC compound pendek adalah motor penguat sendiri yang 

mempunyai dua lilitan penguat medan yaitu lilitan shunt dan seri, dimana 

lilitan seri dihubung seri dengan lilitan jangkar dan lilitan shunt yang 

dihubung paralel terletak pada rangkaian sumber tegangan. 

 

Gambar 2.13 Rangkaian Motor DC Compound Pendek 

(Sumber: Nadhirza (2012, hlm 15)) 

Persamaan Arus: 

I  = Is = Ia + Ish……………..………………………..…. (2-29) 

Ish = 
Vsh

Rsh
 ……………..…………………………..…..….. (2-30) 

Persamaan tegangan : 

Vt  =  Ea + Ia.Ra + Is.Rs …………………………….……. (2-31) 

Vsh  = Vt – Is.Rs  …………………………………….…….. (2-32) 

Persamaan kecepatan putar motor: 

n = 
Vt−IaRa−IsRs

K Φ
 ………………………………………. (2-33) 

Keterangan : 

I  = Arus sumber (Ampere) 

Is  = Arus penguat seri (Ampere) 

Ish  = Arus penguat shunt (Ampere) 

Vsh  = Tegangan pada lilitan penguat shunt (Volt) 

Vt = Tegangan terminal (Volt) 
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Ea  = GGL-lawan (Volt) 

Ra = Tahanan pada lilitan jangkar (Ω) 

Rsh  = Tahanan pada lilitan shunt (Ω) 

Rs = Tahanan pada lilitan seri (Ω) 

Φ = Fluks medan ( Weber )  

n = Putaran motor (rpm) 

Metode yang digunakan untuk mengatur kecepatan dari motor dc 

compound pendek mengacu pada persamaan (2-33), kecepatan putar 

dapat dikontrol dengan mengatur nilai tegangan terminal jangkar (Vt), 

dapat juga diatur melalui besarnya fluks (Ф) pada kumparan medan 

dengan cara menambah arus medan (If),dan mengatur tahanan pada 

jangkar (Ra). 

2. Motor  DC compound panjang 

Motor DC compound panjang adalah motor penguat sendiri yang 

mempunyai dua buah lilitan penguat seri dan shunt, dimana lilitan 

penguat seri dihubung seri dengan lilitan jangkar. 

 

Gambar 2.14 Rangkaian Motor DC Compound Panjang 

(Sumber: Nadhirza (2012, hlm 16)) 

Persamaan arus : 

I  = Is + Ish ……………………………………………….. (2-34) 

Is = Ia……………………….……………………………... (2-35) 

Ish = Ish = 
V

Rsh
 …………………………………………….. (2-36) 

Persamaan tegangan : 
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Vt = Ea + Ia.Ra + Is.Rs ……………………………………. (2-37) 

Vsh = Vt  ……………………………………………………. (2-38) 

Persamaan kecepatan putar motor: 

n = 
Vt−IaRa−IsRs

K Φ
 ………………………………………. (2-39) 

Keterangan : 

I  = Arus sumber (Ampere) 

Is  = Arus penguat seri (Ampere) 

Ish  = Arus penguat shunt (Ampere) 

Vsh  = Tegangan pada lilitan penguat shunt (Volt) 

Vt = Tegangan terminal (Volt) 

Ea  = GGL-lawan (Volt) 

Ra  = Tahanan pada lilitan jangkar (Ω) 

Rsh  = Tahanan pada lilitan shunt (Ω) 

Rs  = Tahanan pada lilitan seri (Ω) 

Φ = Fluks medan ( Weber )  

n = Putaran motor (rpm) 

Metode yang digunakan untuk mengatur kecepatan dari motor dc 

compound pendek mengacu pada persamaan (2-39), kecepatan putar 

dapat dikontrol dengan mengatur nilai tegangan terminal jangkar (Vt), 

dapat juga diatur melalui besarnya fluks (Ф) pada kumparan medan 

dengan cara menambah arus medan (If), dan mengatur tahanan pada 

jangkar (Ra). Karakterisktik torsi kecepatan motor DC penguatan 

terpisah seperti terlihat pada gambar 2.15 . 
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Gambar 2.15 Grafik Karakteristik Kecepatan dan Torsi Motor DC 

Compound 

(Sumber: Nadhirza (2012, hlm 17)) 

Kelebihan kopel start motor seri yang tinggi membuatnya menjadi 

motor yang ideal untuk menjalankan beban berat pada kecepatan rendah. 

Jadi, tipe motor DC yang berbeda mempunyai variasi karkteristik yang 

luas. Karakter beban tentu saja ikut menentukan jenis motor yang akan 

digunakan untuk suatu hal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.13, 

motor DC compound merupakan penggabungan kelebihan antara motor 

DC seri dan motor DC shunt. Memiliki karakteristik kecepatan yang 

cukup cepat dan torsi yang cukup besar .  

2.2.3. Pengendalian kecepatan motor 

Menurut Nadhirza (2012, hlm 18), pengaturan kecepatan motor adalah 

istilah yang melukiskan perubahan kecepatan motor jika beban pada motor 

diubah. Jika motor mampu mempertahankan kecepatan hampir konstan untuk 

suatu perubahan beban, motor dikatakan mempunyai pengaturan kecepatan 

yang baik. Pengaturan kecepatan untuk motor yang ditentukan bergantung 

pada karakteristik motor itu sendiri.  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan motor menjadi jelas 

pada persamaan: 

Ea = K.Φ.n …………………………………………………….. (2-40) 

Vt = K.Φ.n + Ia.Ra ………………………………………...….. (2-41) 

n =  
Vt−Ia.Ra

K.Φ
  .......................................................................... (2-42) 

Keterangan: 

Ea = GGL-lawan (Volt) 

K = Konstanta yang tergantung pada ukuran fisik motor 

Φ = Fluks medan (Weber) 

n = Kecepatan motor (rpm) 

Vt = Tegangan terminal (Volt) 

Ia = Arus Jangkar (Ampere) 

Ra = Tahanan Jangkar (Ω) 
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Persamaan (2-42) disebut persamaan kecepatan motor. Dari persamaan 

ini dapat dilihat bahwa kecepatan motor (n) bergantung pada empat variabel 

yaitu fluksi medan (Φ), tahanan rangkaian jangkar (Ra), tegangan terminal 

(Vt), dan arus jangkar (Ia). Pengendalian kecepatan motor dapat dilakukan 

dengan memanipulasi tiga dari variabel-variabel yang ada dalam persamaan 

(2-42) secara manual maupun otomatis. Arus jangkar (Ia) ditentukan oleh 

besarnya beban yang sedang dicatu oleh jangkar motor dan oleh sebab itu tak 

dapat digunakan untuk pengendalian kecepatan motor, jadi ada 3 metode 

dasar pengendalian kecepatan, yaitu dengan: 

1. Pengendalian fluksi medan (Φ) 

Arus medan dan juga fluksi medan dalam motor shunt atau compound 

telah siap diubah dengan mengatur tahanan geser medan yang 

dihubungkan secara seri dengan medan shunt. Dengan menaikkan 

tahanan dalam rangkaian medan akan menyebabkan penurunan dalam 

fluksi medan dan oleh sebab itu menaikkan kecepatan sama halnya 

menurunkan tahanan rangkaian medan akan menyebabkan 

berkurangnya kecepatan. 

2. Pengendalian tahanan rangkaian jangkar 

Tahanan rangkaian jangkar motor dapat diubah dengan menambahkan 

tahanan variabel yang dihubungakan seri dengan jangkar. Bila tahanan 

seri dinakkan, tegangan pada jangkar motor berkurang dan kecepatan 

motor turun. Sama halnya kecepatan motor akan bertambah jika 

tahanan seri dikurangi. Ini adalah metode pengendalian kecepatan yang 

biasanya digunakan untuk motor seri. 

3. Pengendalian tegangan terminal 

Kecepatan motor dapat dikendalikan dengan mengubah tegangan yang 

dikenakan pada rangkaian jangkar. Sebelum adanya komponen zat 

padat yang relatif tidak mahal. Oleh sebab itu untuk mengendalikan 

motor-motor yang sangat besar, pengendalian kecepatan dengan motode 

ini sebagian besar terbatas pada sistem Ward-Leonard atau variasinya. 
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2.3. Metal Oxide Semiconductor FET (MOSFET) 

Menurut Pamungkas (2012), MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field 

Effect Transistor)  merupakan jenis transistor, tidak seperti transistor biasa yang 

akan menghantar bila diberi arus basis, transistor jenis ini akan menghantar bila 

diberikan tegangan pada gate. Kaki-kakinya diberi nama gate (G), drain (D) dan 

source (S). Gate terisolasi oleh suatu bahan oksida, gate sendiri terbuat dari bahan 

metal seperti aluminium, oleh karena itu transistor ini dinamakan metal oxide. 

MOSFET bertindak sebagai suatu switching menghubungkan sumber dan saluran,  

tapi pada kenyataannya MOSFET bukan switching yang sekedar terbuka 

(impedansi tanpa batas) atau menutup (nol impedansi), namun jika kondisi on 

maka impedansi di sekitar ratusan atau beribu-ribu ohm jika kondisi off maka 

impedansi mempunyai nilai-nilai berjuta-juta ohm (Mega ohm). 

 

2.3.1 Jenis- Jenis MOS 

MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) adalah 

suatu transistor dari bahan semikonduktor (silikon) dengan tingkat 

konsentrasi ketidakmurnian tertentu. Tingkat dari ketidakmurnian ini akan 

menentukan jenis transistor tersebut, yaitu transistor MOSFET tipe-N 

(NMOS) dan transistor MOSFET tipe-P (PMOS). Bahan silicon ini yang akan 

digunakan sebagai landasan (substrat) penguras (drain), sumber (source), dan 

gerbang (gate). Selanjutnya transistor ini dibuat sedemikian rupa agar antara 

substrat dan gerbangnya dibatasi oleh oksida silicon yang sangat tipis. Oksida 

ini diendapkandi atas sisi kiri kanal, sehingga transistor MOSFET akan 

mempunyai kelebihan dibanding dengan transistor BJT (Bipolar Junction 

Transistor), yaitu menghasilkan disipasi daya yang rendah.  

Bila dilihat dari cara kerjanya, transistor MOS dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

1) Transistor Mode Pengosongan (Transistor Mode Depletion) 

Pada transistor mode depletion, antara drain dan source terdapat saluran 

yang menghubungkan dua terminal tersebut, dimana saluran tersebut 

mempunyai fungsi sebgai saluran tempat mengalirnya elektron bebas. Lebar 

dari saluran itu sendiri dapat dikendalikan oleh tegangan gerbang. Transistor 

MOSFET mode pengosongan terdiri dari tipe-N dan tipe-P, simbol transistor 

ditunjukkan dalam Gambar 2.16. 
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Gambar 2.16 Simbol Transistor MOSFET Mode Depletion 

(a). N-Channel Depletion (b). P-Channel Depletion 

(Sumber: www.yeni.blogspot.com.) 

2) Transistor Mode peningkatan (Transistor Mode Enhancement) 

Transistor mode enhancement ini pada fisiknya tidak memiliki saluran 

antara drain dan sourcenya karena lapisan bulk meluas dengan lapisan SiO2 

pada terminal gate. Transistor MOSFET mode peningkatan terdiri dari tipe-N 

dan tipe-P, simbol transistor ditunjukkan dalam Gambar 2.17. 

 

Gambar 2.17 Simbol Transistor MOSFET Mode Enhancement 

(a). N-Channel Enhancement (b). P-Channel Enhancement 

(Sumber: www.yeni.blogspot.com.) 

Dilihat dari jenis saluran yang digunakan, transistor MOSFET dapat 

dikelompokan menjadi tiga, antara lain: 

1) NMOS 

Transistor NMOS terbuat dari substrat dasar tipe p dengan daerah source 

dan drain didifusikan tipe n+ dan daerah kanal terbentuk pada permukaan tipe 
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n. NMOS yang umumnya banyak digunakan adalah NMOS jenis 

enhancement, dimana pada jenis ini source NMOS sebagian besar akan 

dihubungkan dengan –Vss mengingat struktur dari MOS itu sendiri hampir 

tidak memungkinkan untuk dihubungkan dengan +Vdd. Dalam aplikasi 

gerbang NMOS dapat dikombinasikan dengan resistor, PMOS, atau dengan 

NMOS lainnya sesuai dengan karakteristik gerbang yang akan dibuat. 

Sebagai contoh sebuah NMOS dan resistor digabungkan menjadi sebuah 

gerbang NOT. Negatif MOS adalah MOSFET yang mengalirkan arus 

penguras sumber menggunakan saluran dari bahan elektron, sehinga arus 

yang mengalir jika tegangan gerbang lebih positif dari substrat dan nilai 

mutlaknya lebih besar dari VT  (Voltage Treshold). Skematik MOSFET tipe-n 

ditunjukkan dalam gambar 2.18. 

 

Gambar 2.18 Skematik MOSFET tipe-N 

(Sumber: www.yeni.blogspot.com.) 

2) PMOS 

Transistor PMOS terbuat dari substrat dasar tipe-n dengan daerah source 

dan drain didifusikan tipe p+ dan deerah kanal terbentuk pada permukaan tipe 

p. Positif MOS adalah MOSFET yang mengalirkan arus penguras sumber 

melalui saluran positif berupa hole, dimana arus akan mengalir jika tegangan 

gerbang lebih negative terhadap substrat dan nilai mutlaknya lebih besar dari 

VT. PMOS yang umumnya banyak digunakan adalah PMOS jenis 

enhancement, dimana pada jenis ini source PMOS sebagian besar akan 

dihubungkan dengan +Vdd mengingat struktur dari MOS itu sendiri hampir 
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tidak memungkinkan untuk dihubungkan dengan -Vss. Dalam aplikasi 

gerbang PMOS dapat dikombinasikan dengan resistor, NMOS, atau dengan 

PMOS lainnya sesuai dengan karakteristik gerbang yang akan dibuat. Sebagai 

contoh sebuah PMOS dan resistor digabungkan menjadi sebuah gerbang 

NOT. 

3) CMOS (Complementary MOS) 

MOSFET tipe complementary ini mengalirkan arus penguras sumber 

melalui saluran tipe-n dan tipe-p secara bergantian sesuai dengan tegangan 

yang dimasukkan pada gerbangnya (gate). 

2.3.2 Karaktristik dan Operasi MOSFET 

Grafik karakteristik MOSFET (NMOS) arus ID sebagai fungsi VDS 

dengan parameter VGS ditunjukkan dalam gambar 2.19. Pada MOSFET 

terdapat tiga daerah operasi yaitu daerah cut-off, linear dan saturasi. Pada 

daerah cut-off, tegangan gerbang lebih kecil dari tegangan ambang, sehingga 

tidak terbentuk saluran, dan arus tidak dapat mengalir (ID = 0). Pada daerah 

linear, pada awalnya gerbang diberi tegangan hingga terbentuk saluran. 

Apabila drain diberi tegangan yang kecil, maka elektron akan mengalir dari 

source menuju drain atau arus akan mengalir dari drain ke source. 

Selanjutnya saluran tersebut akan bertindak sebagai suatu tahanan, sehingga 

arus drain (ID) akan sebanding dengan tegangan drain. 

ID (LIN) = kn [(VGS- VTn) VDS - 
𝑉2

𝐷𝑆

2
]…………………………. (2-43) 

Apabila tegangan drain ditingkatkan hingga tegangan pada gate 

menjadi netral, lapisan inversi saluran pada sisi drain akan hilang, dan 

mencapai suatu titik yang disebut titik pinch-off. Pada titik pinch-off ini 

merupakan permulaan dari daerah kerja saturasi. Apabila melebihi titik ini, 

peningkatan tegangan drain tidak akan mengubah arus drain, sehingga arus 

drain tetap (konstan). 

ID (SAT) =  
𝑘𝑛

2
 (VGS- VTn)

2  
……………………………………. (2-44) 

Keterangan: 

ID (LIN) = Arus Drain Linear (Ampere) 
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ID (SAT) = Arus Drain Saturasi (Ampere) 

kn = Parameter Transkonduksi tipe-N 

VGS = Tegangan Gate to Source (Volt) 

VDS = Tegangan Drain to Source (Volt) 

VTn = Tegangan Ambang (Volt) 

 

Gambar 2.19. Grafik Karakteristik MOSFET Arus ID sebagai Fungsi VDS 

dengan Parameter VGS 

(Sumber: www.yeni.blogspot.com.) 

Bentuk operasi untuk MOSFET saluran-p adalah sama seperti pada transistor 

MOSFET saluran-n. pernyataan arus drain identik dengan polaritas tegangan 

dan arah arus terbalik. 

a. Cutoff = VSG,p ≤ - VTP 

ID (OFF) = 0 

b. Linear = VSG,p ≥ - VTp, dan VSD,p ≤ VSG,p +VTP 

ID,P (LIN) = kp [(VSG,p- VTP) VSD,p - 
𝑉2

𝑆𝐷,𝑝

2
] 

c. Saturasi = VSG,p ≥ - VTp, dan VSD,p ≥ VSG,p +VTP 

ID (SAT) =  
𝑘𝑝

2
 (VSG,p- VP)

2
 

Keterangan : 

ID,P (LIN) = Arus Drain Linear tipe-P (Ampere) 

ID (SAT) = Arus Drain Saturasi (Ampere) 

kp = Parameter Transkonduksi tipe-P 

VSG,p = Tegangan Source to Gate  (Volt) 
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VSD,p = Tegangan Source to Drain  (Volt) 

VTp = Tegangan Ambang tipe-P (Volt) 

2.3.3 Perbandingan Karakteristik Piranti Penyakelar Daya 

Dalam hal kapasitansi masukan, untuk MOSFET dan IGBT (Insulated 

Gate Bipolar Transistor), bergantung pada ratingnya (kemampuan arusnya). 

Kapasitansi ini dapat menjadi demikian besar, sehingga rangkaian 

pengemudinya dituntut memiliki kemampuan untuk mengisi dan membuang 

dengan cepat muatan kapasitansi yang besar ini. IGBT tampaknya memang 

menawarkan rating kemampuan arus yang lebih baik. Namun demikian, 

kekurangan dan kelebihan masing-masing piranti yang tercantum pada Tabel 

2.1 tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk memilih salah satu di 

antara ketiganya. 

Tabel 2.1 Perbandingan Karakteristik Piranti Penyakelar Daya 

Karakteristik MOSFET IGBT Bipolar 

Tipe driver Tegangan Tegangan Arus 

Daya 

pengemudi 
Minimum Minimum Besar 

Tingkat 

kerumitan 

pengemudi 

Sederhana Sederhana 
Cukupan atau 

sedang 

Rugi 

penyakelaran 
Sangat rendah 

Rendah sampai 

Sedang 

(dipengaruhi 

oleh rugi 

konduksi) 

Sedang sampai 

Tinggi 

(dipengaruhi 

oleh rugi 

konduksi) 

Kemampuan 

arus pada nilai 

tegangan drop di 

ujung-ujung 

terminal piranti 

Tinggi pada 

teg.rendah dan 

rendah pada teg. 

Tinggi 

Sangat tinggi 

(terpengaruh 

oleh kecepatan 

penyakelaran) 

Cukupan 

(sangat 

terpengaruh 

oleh kecepatan 

penyakelaran) 

 

Parameter  dalam Tabel 2.1 tersebut adalah rugi penyakelaran (switching 

losses), yang mencerminkan kecepatan penyakelaran dari ketiga piranti 

elektronik tersebut. Untuk MOSFET, baik transisi saat menyambung (turn 
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on) dan memutus (turn off) sangat cepat. Sedang untuk IGBT, dapat 

dihadapkan pada kenyataan bahwa ada perimbangan dalam hal kecepatan 

penyakelaran dan kemampuan arus karena jenis yang lebih cepat akan 

mengalami rugi konduksi yang lebih tinggi. 

 

2.4. Mikrokontroler ATMega 8535 

Mikrokontroler merupakan chip cerdas yang menjadi terkenal dalam 

pengendalian dan otomatisasi. Dengan banyak jenis keluarga, kapasitas memori, 

dan berbagai fitur, mikrokontroler menjadi pilihan dalam aplikasi prosesor mini 

untuk pengendalian skala kecil. Mikrokontroler AVR (Alf and Vegard’s Risc 

processor) dari Atmel ini menggunakan arsitektur RISC (Reduced Instruction Set 

Computer) yang artinya prosesor tersebut memiliki set instruksi program yang 

lebih sedikit dibandingkan dengan MCS-51 yang menerapkan arsitektur CISC 

(Complex Instruction Set Computer). 

Menurut Purnomo (2014) mikrokontroler ATMega8535 merupakan salah satu 

keluarga dari MCS-51 keluaran Atmel. Jenis Mikrokontroler ini pada prinsipnya 

dapat digunakan untuk mengolah data perbit ataupun 8 bit secara bersamaan. Pada 

prinsipnya program pada Mikrokontroler dijalankan bertahap, jadi pada program 

itu sendiri terdapat beberapa set instruksi dan tiap instriksi itu dijalankan secara 

bertahap atau berurutan. 

Mikrokontroler ATMega 8535 memiliki fitur-fitur utama, seperti berikut: 

a. Saluran I/O sebanyak 32 buah yaitu PortA, Port B, Port C, dan Port D. 

b. ADC 10 bit sebanyak 8 saluran. 

c. Tiga unit Timer/Counter dengan kemampuan perbandingan. 

d. CPU yang terdiri atas 32 buah register. 

e. SRAM sebesar 512 byte. 

f. Memori Flash sebesar 8 kbytes dengan kemampuan Read While Write. 

g. Unit interupsi internal dan eksternal. 

h. Port antarmuka SPI. 

i. EEPROM sebesar 512 byte yang dapat diprogram saat operasi. 

j. Antarmuka komparator analog. 

k. Port USART untuk komunikasi serial. 

2.4.1. Konstruksi AT Mega 8535 
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Mikrokontrol AT Mega 8535 hanya memerlukan 3 tambahan 

kapasitor,1 resistor dan 1 kristal serta catu daya 5 Volt. Kapasitor 10 mikro-

Farad  dan resistor 10 Kilo Ohm dipakai untuk membentuk rangkaian reset. 

Dengan rangkaian reset ini ATMega 8535 otomatis direset begitu rangkaian 

menerima catu daya. Kristal dengan frekuensi maksimum 24 MHz dan 

kapasitor 30 piko-Farad dipakai untuk melengkapi rangkaian oscillator 

pembentuk clock yang menentukan kecepatan kerja mikrokontroler. Memori 

merupakan bagian yang sangat penting pada mikrokontroler. Mikrokontroler 

memiliki dua macam memori yang sifatnya berbeda . 

2.4.2. Pin-pin pada mikrokontroler AT Mega 8535 

 

Gambar 2.20 Pin pada ATmega 8535 

(sumber: www.purnomosatria.ilearning.me) 

Penjelasan pin ATmega 8535 adalah sebagai berikut: 

VCC : Tegangan Supply (5 Volt) 

GND : Ground 

RESET : Masukan reset. Sebuah reset terjadi jika pin ini diberi 

logika rendah melebihi periode minimum yang diperlukan. 

XTAL1 : Masukan ke inverting oscillstor amplifier dan masukan ke 

rangkaian clok internal. 

XTAL2 : Keluaran dari inverting oscillator amplifier. 

http://www.purnomosatria.ilearning.me/
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AVCC : Catu daya untuk port A dan ADC. 

AREF : Referensi masukan analog untuk ADC 

AGND : Ground analog. 

 

 

2.5. GUI (Graphical User Interface) 

GUI (Graphical User Interface) merupakan sebuah program aplikasi 

berorientasi visual yang dibangun dengan objek grafis sebagai pengganti perintah 

teks untuk pemakai berorientasi. GUI adalah antarmuka grafik yang memfasilitasi 

interaksi antar pengguna dengan program aplikasi.  

Menurut Widodo (2007) beberapa komponen utama dalam GUI diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

 Containers merupakan wadah yang berfungsi untuk menempatkan 

komponen-komponen lain didalamnya. 

 Canvas merupakan komponen GUI yang berfungsi menampilkan gambar 

atau untuk membuat program grafis. 

 User Interface (UI) components seperti buttons, list, check boxes, dan 

elemen lainnya. 

 Komponen-komponen window seperti frames, menu bars, windows, dan 

dialog boxes. 

Interfacing (antarmuka) merupakan suatu cara menghubungkan komputer 

dengan piranti lain di luar komputer.  

Komputer dimanfaatkan sebagai pusat kendali untuk mengendalikan piranti 

di luarnya. Misal, mengendalikan motor, led/lampu, dan computer juga dapat 

dimanfaatkan sebagai masukan dari sensor-sensor, saklar dan piranti input yang 

lain.   

Menurut Widodo (2007) bahwa untuk dapat berkomunikasi dengan dunia luar 

dalam teknik interfacing, komputer dapat memanfaatkan: 

1. Saluran parallel melalui parallel port atau sering disebut sebagai port 

printer (LPT1).  

2. Melalui serial port yaitu yang sering disebut sebagi COM port.  

3. Melalui slot ekspansi, yaitu fasilitas dari sebuah komputer pribadi (PC) 

untuk keperluan antarmuka. Slot ini terdiri dari saluran alamat, data, 

kendali dan saluran catudaya. 

 

2.6. Telemetri 

Telemetri adalah sebuah teknologi pengukuran dilakukan dari jarak jauh dan 

melaporkan informasi kepada perancang atau operator sistem. Kata telemetri 
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berasal dari bahasa yunani yaitu tele artinya jarak jauh sedangkan metron artinya 

pengukuran. Secara istilah telemetri diartikan sebagai suatu bidang keteknikan 

yang memanfaatkan instrumen untuk mengukur panas, radiasi, kecepatan atau 

property lainnya dan mengirimkan data hasil pengukuran ke penerima yang 

letaknya jauh secara fisik, berada diluar dari jangkauan pengamat atau user. 

Telemetri dalam keadaan bergerak berpengaruh pada saat pengukuran, 

pengukuran tersebut untuk mendapatkan nilai percepatan pada suatu benda 

bergerak. Telemetri bergerak sangat rentan terhadap noise. Noise yang sering 

terjadi adalah noise dari getaran, suhu, tekanan atmosfer, dan benda yang menjadi 

penghalang (Audli, 2014, hlm 72). 

2.6.1.  Komunikasi Data  

Komunikasi merupakan suatu kata yang dapat diartikan sebagai cara 

untuk menyampaikan atau menyebarluaskan data dan informasi, sedangkan 

informasi adalah berita, pikiran, pendapat dalam berbagai bentuk.  

Komunikasi data adalah bagian dari komunikasi yang secara khusus 

berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi diantara 

komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang 

dikirim melalui media komunikasi data. Data berarti informasi yang disajikan 

oleh isyarat digital. Komunikasi data adalah bangunan vital dari suatu 

masyarakat informasi karena sistem ini menyediakan infrastrukstur yang 

memungkinkan komputer-komputer atau pranti-piranti dapat berkomunikasi 

satu sama lain. 

2.6.2. Sistem Komunikasi Radio untuk Transmisi Digital  

Pada konsep ruang bebas dalam hambatan gelombang 

elektromagnetik berawal dari asumsi bahwa suatu link frekuensi radio 

propogasinya bebas dari segala gangguan. Sistem komunikasi radio 

gelombang pembawa dipropogasikan dari pemancar dengan menggunakan 

antena pengirim. Dibagian antena pemancar atau sebaliknya mengkonversi 

gelombang elektromagnetik menjadi sinyal dibagian penerima.  

Sinyal analog yang mengandung informasi asli disebut dengan 

baseband signal. Bila sinyal baseband ini memiliki frekuensi yang lebih 

rendah, maka sinyal ini harus digeser ke frekuensi yang lebih tinggi untuk 

memperoleh transmisi efisien. Hal ini dilakukan dengan mengubah-ubah 

amplitudo, frekuensi atau fasa dari suatu sinyal pembawa yang berfrekuensi 
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lebih tinggi yang disebut sinyal pembawa (carrier). Proses ini disebut 

modulasi, modulasi didefinisikan sebagai proses yang mana beberapa 

karakteristik dari pembawa diubah-ubah berdasarkan gelombang 

pemodulasinya. Pada sistem modulasi terdapat dua macam yaitu modulasi 

analog dan modulasi digital.  

Teknik modulasi sinyal analog :  

a. Amplitudo Modulation (AM)  

b. Frekuensi Modulation (FM)  

c. Phase Modulation (PM)  

Jalur kamunikasi radio biasanya dirancang untuk transmisi data 

digital. Maka data digital tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan kedalam 

sinyal analog sebagai baseband signal. Teknik untuk pengkodean sinyal 

digital kedalam sinyal analog disebut modulasi digital. 

2.6.3. Modul Telemetri  

Modul telemetri yang digunakan adalah frekuensi radio. Telemetri 

tersebut menggunakan dua buah modul radio yaitu KYL-1020L. dalam 

rangkaian sistem modul radio ini terdapat modulator GFSK. Modulator 

GFSK ini merupakan pengembangan dari modulator FSK. sebagai perangkat 

mengubah data digital menjadi sinyal analog. Modul radio ini dapat bekerja 

secara half duplex. Radio radio ini memiliki 8 kanal frekuensi yang berbeda 

dengan jarak jangkauan sampai 3 km dengan baudrate 9600, sementara 

frekuensi yang digunakan sebesar 436.0325 MHz, pada kanal 8. Radio ini 

dapat bekerja secara maksimal jika diuji atau digunakan pada area terbuka 

dan tidak terdapat penghalang yang dapat menggangu sinyal frekuensinya. 

Radio tersebut terdapat pada gambar 2.21.  
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Gambar 2.21 Modul KYL-1020L 

(Sumber:Audli (2014, hlm 75)) 

Modul KYL-1020L mempunyai 9 konfigurasi pin yang digunakan 

sebagai komunikasi serial dan supply. Konfigurasi pin pada modul radio 

KYL-1020 L terdapat pada tabel 2.2. 

 

 

 

Tabel 2.2 Konfigurasi Pin KYL-1020 L 

 

Untuk level tegangan kita pilih sesuai dengan level tegangan yang 

digunakan. Pada level tegangan TTL yaitu tegangan yang dapat diolah adalah 

sebesar 5 V untuk logika 1 dan 0 V untuk logika 0, contohnya pada Rx/Tx 

mikrokontroler. Pada level tegangan RS-232/RS-485 yaitu tegangan yang 

dapat diolah adalah sebesar -3 V sampai -15 V untuk logika 1, untuk  logika 0 

adalah 3 V sampai 15 V contohnya pada port RS-232 pada connector DB9. 

KYL-1020 L juga dapat diatur frekuensinya dengan pilihan 8 channel yang 

terdapat pada tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Channel frekuensi pada KYL-1020 L 

 

Tabel 2.3 menjelaskan bahwa frekuensi pemancar dapat diatur dengan 

memilih channel yang akan digunakan, channel tersebut juga merupakan 

identitas agar kedua radio frequency dapat saling menggirim dan menerima, 

jika setting frekuensi berbeda maka tidak akan dapat saling menggirim dan 

menerima. 

 

 

2.7. Rotary Encoder 

Rotary Encoder adalah suatu device elektromekanikal yang digunakan untuk 

mengubah posisi sudut dari roda ke dalam kode digital, menjadikannya semacam 

tranduser. Device ini biasanya dipakai atau digunakan dalam bidang robotika, 

seperti optomechanical mouse dan trackball, serta digunakan juga pada kendali 

putaran radar. 

Menurut Giovanni (2014), Sensor Encoder digunakan untuk mengubah 

gerakan linear atau putaran menjadi sinyal digital, dimana sensor putaran 

memonitor gerakan putar dari suatu alat. Sensor ini biasanya terdiri dari 2 lapis 

jenis penyandi : 

1. Penyandi Rotari tambahan yang akan membangkitkan gelombang 

kotak pada objek yang diputar. 

2. Penyandi Absolut mempunyai cara kerja yang sama dengan 

perkecualian, lebih banyak atau lebih rapat pulsa gelombang kotak 

yang dihasilkan. 

Prinsip Kerja dari sensor ini adalah saat rangkaian sumber cahaya diberi VCC 

5 Volt dan menghasilkan cahaya, cahaya masuk pada photodiode tidak terhalangi 

maka akan menghasilkan tegangan 5V dan begitu juga sebaliknya saat terhalangi 
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maka akan menghasilkan tegangan 0V. Dimana tegangan menjadi inputan untuk 

mikrokontroler. Gambar 2.15 merupakan rangkaian Sensor Rotary Encoder 

 

 

Gambar 2.22 Rangkaian Sensor Rotary Encoder 

(Sumber: www.geyosoft.com) 

Pada gambar diatas Led Inframerah kita gunakan untuk menembakkan cahaya 

sedangkan disisi kanan light receive dapat kita gunakan sensor cahaya seperti 

photodiode atau phototransistor. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-zX79pJASDtI/UJNEdBr6IQI/AAAAAAAAABI/JLkxY51rxRA/s1600/rangkaiansensorkecepatan.png

