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Abstrak 

 
Makalah ini menjelaskan sisi rancang bangun pada perangkat keras (hardware) dan algoritma 
perangkat lunak (software) dari sebuah robot yang dibangun untuk menjalankan simulasi dari sebuah 
robot pemadam kebakaran yang dapat menemukan sumber kebakaran berupa api lilin yang terletak di 
salah satu atau beberapa ruangan serta memadamkannya. Algoritma untuk menelusuri dinding akan 
dibahas sebagai salah satu aksi yang terpenting bagi jalannya robot ini.  

 
Kata kunci : wall following robots, Kontes Robot Cerdas Indonesia, Infra-red sensor, UVTron sensor, 
driver motor. 
 
Pendahuluan 

Diablo merupakan robot otomatis yang bekerja sesuai dengan program yang ditanamkan oleh 
perancang. Dalam Kontes Robot Cerdas Indonesia yang diselenggarakan oleh Persatuan Penyiaran 
Asia (Asean Broadcasting Union) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan di 
Universitas Indonesia, Diablo ikut dalam Kontes Robot Cerdas di kategori Divisi Senior Beroda. 
Makalah ini bermaksud untuk dapat menjelaskan secara konseptual bagaimana sistem robot Diablo 
bekerja mencari sumber api ketika alarm kebakaran berbunyi dan di’dengar’ oleh Diablo. Kupasan 
akan dibagi menjadi dua bagian yaitu Perangkat Keras dan Algoritma Perangkat Lunaknya. Gambar 1 
menunjukkan sistem mekanik dan perangkat keras dari Diablo. 

 
 

 
Gambar 1. Robot Diablo 

 
Pada gambar 2 ditunjukkan bentuk arena perlombaan yang memiliki 4 ruangan dengan 

ukuran yang berbeda. Robot harus dapat menyusuri tiap ruangan untuk mencari sumber api jika ada 
bunyi alarm tanpa menabrak dinding dari posisi H (home). Setelah menemukan sumber api maka 
robot harus dapat memadamkannya dengan zat pemadam, misal CO2, air. Diablo mempunyai 
simulasi pemadaman api dengan angin. Setelah pemadaman selesai, robot harus bisa kembali ke 
posisi home. 

mailto:sp_tech_eng@yahoo.co.id


Techné Jurnal Ilmiah Elektronika Vol. 6 no. 2 Oktober 2007 Hal 61 – 69 
 
 

62 

 
Gambar 2. Arena Kontes Robot Cerdas Indonesia 2005 

 
Perangkat Keras Diablo 
Perangkat keras Diablo terdiri dari beberapa bagian yaitu: 

1. Modul mikrokontroler MCS51 AT89S8252. 
2. Modul penggerak motor DC servo. 
3. Modul pemancar dan penerima Infra Merah sebagai proximity sensor. 
4. Modul sensor pengenal suara alarm. 
5. Modul sensor pendeteksi api. 

 
Gambar 3 menunjukkan block diagram dari sistem robot Diablo. 

 
 

Gambar 3. Block Diagram sistem robot Diablo  
 

 
Penjelasan Modul 
1.  Modul Mikrokontroler MCS51 AT89S8252  
     Berikut contoh skematik dari modul tersebut. 
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Gambar 4. Sistem Minimum mikrokontroler AT89S8252 

 
 Komponen Minimum System 

a. Pasif : Resistor 8K2 Ω, array 10K Ω 9 pin, kristal 12 MHz, kapasitor 30 pF, 10uF/16V, 100 
uF/16V, 1000uF/16V. 

b. Semikonduktor : AT89S8252, LM7805. 
c. Battery yang dapat diisi ulang 9 VoltDC 2800mAH. 
 Mikrokontroler yang digunakan mempunyai Flash PEROM (Flash Programmable 
Eraseable Read Only Memory) cukup besar yaitu 8Kbyte, 256 byte internal RAM, 2Kbyte 
EEPROM, Timer 16 bit, 32 pin Programmable I/O lines. Modul ini berfungsi mengendalikan 
seluruh proses pengendalian sistem robot ini dengan cara penanaman instruksi dalam Flash 
PEROM didalam chip. Baterai menggunakan baterai yang dapat diisi ulang sebesar 2800mAH. 
LM7805 digunakan untuk meregulasi tegangan ke 5 volt dari baterai. 

 
2. Modul Penggerak Motor DC 
 Komponen Modul Penggerak Motor DC 

a. Pasif : Resistor 1 ohm 5 watt untuk pembatas dan pengindera arus. 
b. Semikonduktor : IC Driver Motor L298 ST Microelectronic 
c. 2 buah motor DC 12 Volt 2400 RPM + penguat torsi. 
 

 
Gambar  5. Driver motor DC servo 
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 Modul yang ditunjukkan pada gambar 5 menggunakan IC driver L298 yang memiliki 
kemampuan menggerakkan motor DC sampai arus 2A dan tegangan maksimum 40 VoltDC untuk 
satu kanalnya. Pin Enable A dan B untuk mengendalikan jalan atau kecepatan motor, pin Input 1 
sampai 4 untuk mengendalikan arah putaran. Pin Enable diberi VCC 5 Volt untuk kecepatan 
penuh dan PWM (Pulse Width Modulation) untuk kecepatan rotasi yang bervariasi tergantung dari 
level highnya. Ilustrasinya sebagai berikut: 

 

 
Gambar 6. Ilustrasi PWM untuk kendali kecepatan 

 
 Dari gambar 6 dapat dijelaskan jika dikehendaki kecepatan penuh maka diberikan 5 
Volt konstan, jika dikehendaki kecepatan bervariasi maka diberikan pulsa yang lebar dengan level 
’1’ dan level ’0’ bervariasi. Satu periode pulsa memiliki waktu yang sama sehingga dalam contoh, 
kecepatan motor akan berubah dari setengah kecepatan penuh menjadi mendekati kecepatan 
penuh. Jadi yang dirasakan oleh transistor pengendali di dalam chip adalah tegangan rata-
ratanya,  dimana semakin besar duty cyclenya maka akan menaikkan tegangan rata-rata 
sehingga arus yang mengalir ke beban motor juga semakin meningkat sehingga mempengaruhi 
kecepatan motor DC. 

 
Gambar  7.  Ilustrasi pengendalian arah motor DC 

 Gambar 7 menunjukkan bahwa dengan mengganti polaritas sumber, maka arah 
putaran akan berlawanan dengan sebelumnya. Ini berlaku untuk motor DC. 
Rumus untuk menghitung tegangan rata-rata : 

 
                       1   to+T 
Vrata-rata = ------  ∫  v(t) dt     ; T=periode sinyal  
                       T    to 
Input untuk motor servo kanan adalah input 1 (C) dan 2 (D), pengendalian arah putarannya pada 
tabel 1 sebagai berikut: 
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Gambar 8 berikut ini adalah cara pemasangan dan tabel kebenaran dari kendali motor DC. 

 
Gambar  8. Rangkaian didalam IC driver motor 

 
 Dengan chip L298, untuk mengendalikan arah putaran motor digunakan metode 
bridge-H dari kombinasi transistor. Dengan metode demikian arus yang mengalir ke motor 
polaritasnya dapat diatur dengan memberikan logika ke transistor Q1 sampai Q4. Pengaturannya 
seperti tabel kebenaran pada gambar 8. Kondisi high atau level ’1’ untuk semua input tidak 
diizinkan sebab akan mengakibatkan semua transistor aktif dan akan merusakkan transistor 
karena secara otomatis arus dari kolektor Q1 dan Q2 langsung mengalir ke Q2 dan Q3 sehingga 
arus sangat besar tanpa melalui beban motor DC. Fungsi Rsense 1 dan 2 adalah untuk 
mengindera arus untuk keperluan umpan balik kestabilan sistem. 

 
3. Modul Transceiver Infra Red  

Modul ini menghitung jarak dan/atau kehadiran suatu obyek berdasarkan triangulasi. Bagian 
pemancar memancarkan pulsa yang berupa cahaya merah infra. Pulsa yang dipantulkan oleh 
obyek akan diterima oleh detektor. Gambar 9 menunjukkan bahwa ada obyek yang memantulkan 
cahaya infra merah yang dihasilkan oleh pemancar cahaya infra merah dan yang diterima sensor. 
 

 
Gambar 9. Ilustrasi Transceiver Infra Merah 

 
Sudut yang terbentuk  pada gambar 9 tergantung pada jarak obyek. Sensor infra merah ini 

dapat mendeteksi jarak antara robot dengan obyek penghalang, dengan jangkauan kerja sensor 
antara 5-40 cm terhadap obyek. Infra Merah berfungsi untuk mendeteksi halangan di depan, 
samping, dan modul infra merah yang ditempatkan dibawah tubuh robot mendeteksi  adanya jalur 
pita putih yang ada di setiap pintu ruangan. 

 
 Modul Transmitter 

Cara kerja infra red transmitter dapat dilihat dari timing diagram dibawah ini : 
Sinyal IR disetel sebesar 30 – 50 KHz, sinyal data kita pakai untuk mengendalikan ada atau 
tidaknya pancaran sinyal infra merah. Jadi data dan sinyal infra merah yang akan dipancarkan 
perlu dimodulasi terlebih dahulu.  
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Gambar 10. Ilustrasi bagaimana bentuk sinyal data setelah dimodulasi 
 
 

 
Gambar 11. Rangkaian penghasil sinyal 30–40 kHz dan modulator 

 
 Modul Receiver Infra Merah 

 Gambar 12 adalah rangkaian penerima infra merah yang  dapat menangkap sinyal IR 
dengan frekuensi 30 – 50 KHz. Keluaran penerima mempunyai level low jika menerima pancaran 
dari pemancar. Rangkaian yang direalisasikan dapat mengindera sinar Infra Merah dengan jarak 
0 hingga 15 meter bertipe HRM380017 atau TSOP1556 dan memiliki keluaran dengan level TTL ( 
+5 V dan 0 V). 

 
Gambar  12.  Modul penerima infra merah 

 
4. Modul Sensor Pengenal Suara Alarm 

 Pengaktifan robot dirancang menggunakan dua buah cara, yaitu yang pertama 
manual yaitu menggunakan tombol push button sebagai tombol “Run” atau “Go”, yang kedua 
dengan suara, pada robot diberi penerima (receiver) berupa electret condenser microphone atau 
mikrofon kondenser yang diumpankan ke yaitu penguat dengan tanggapan frekuensi (frequency 
response) sebesar 4 sampai dengan 5 kHz dengan faktor kualitas (Q=Quality Factor) yang 
memiliki sifat sebagai  tapis lolos pita orde 4 (fourth order bandpass filter). Dipilih frekuensi sekitar 
4 sampai 5 kHz, karena pada kenyataannya alarm peringatan kebakaran mempunyai frekuensi 
sebesar ini. Setelah melalui tapis, maka isyarat bunyi selain 4-5 kHz tidak akan ditanggapi oleh 
modul. Untuk menyesuaikan ke level mikrokontroler digunakan untai converter level ke TTL 
dengan tone decoder LM567. Pengirim sinyal merupakan modul terpisah dari robot. 
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5. Modul Sensor Pendeteksi Api (Ultraviolet Flame Sensor) 

 Panas yang dipancarkan oleh sumber api dapat dideteksi juga dengan menggunakan 
ultraviolet flame sensor. Tanggapan spektral dari sensor ini dapat mendeteksi gelombang dengan 
panjang gelombang dari 185 sampai 260 nanometer. Berikut gambar 13 menunjukkan diagram 
UV TRON’s Spectral Response and Various Light Sources : 

 
Gambar 13. Diagram UVTRON Spectral Response 

 

 
Gambar 14. Ilustrasi jangkauan flame sensor 

 
Data keluaran sudah berupa data pulsa sehingga lebih mudah diantarmuka dengan 
mikrokontroler. 

 
6. Algoritma Perangkat Lunak DIABLO 
  Perangkat lunak robot DIABLO terdiri dari bermacam-macam algoritma, paduan algoritma-
algoritma yang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman assembler menjadi sebuah kesatuan, 
yang dapat disebut sebagai kecerdasan buatan. Dari beberapa algoritma yang ada, algoritma yang 
paling penting adalah algoritma pengikut dinding (wall follower) sebagai alat untuk navigasi ruangan. 
Algoritma ini memanfaatkan sensor infra merah sebagai pendeteksi dinding (halangan) yang terletak 
pada masing-masing samping kiri atau kanan dari robot DIABLO (lihat gambar 15). 
 

 
Gambar 15. Letak modul sensor infra merah pada Robot DIABLO. 
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  Misalkan sekarang robot berada pada posisi dimana dinding terletak pada sebelah kiri robot. 
Agar dapat bergerak mengikuti dinding tanpa menabraknya, mula-mula robot kita perintahkan 
bergerak serong ke kiri sampai modul sensor kiri robot mendeteksi adanya halangan. Apabila robot 
sudah terdeteksi adanya halangan oleh modul sensor kiri, maka robot kita perintahkan untuk bergerak 
serong ke kanan sampai modul sensor kiri tidak mendeteksi lagi adanya halangan di samping kiri 
robot. Setelah itu kita perintahkan kembali robot untuk bergerak serong ke kiri sampai modul sensor 
kiri robot mendeteksi adanya halangan, dan seterusnya.  

 
Gambar 16. Diagram alir algoritma pengikut dinding  pada Robot DIABLO. 

 
Apabila kita lihat, maka robot akan berjalan seperti bentuk gelombang sinus. Dengan cara ini, robot 
tidak akan pernah menabrak dinding (lihat gambar 17).  
 

 
Gambar 17.a. Pola jalan robot dengan algoritma pengikut dinding. 

 
Gambar 17.b. Pola jalan robot saat berada di ujung dinding. 
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  Pada saat robot sudah mencapai ujung dinding seperti terlihat pada gambar 17.b., maka robot 
kita perintahkan untuk tetap bergerak serong ke kiri, hasilnya, robot akan bergerak membuat bentuk 
setengah lingkaran, sampai modul sensor kiri dari robot mendeteksi halangan. Setelah itu, maka robot 
akan kembali melakukan gerakan seperti pada gambar 17.a. 
  Sambil melakukan rutin mengikuti dinding, robot juga melakukan pendeteksian sumber api. 
Apabila robot menemukan sumber api, maka robot akan berusaha mendekati sumber api, dan 
kemudian mematikannya. Setelah selesai memadamkan api, robot akan mencari jalan pulang ke 
tempat semula, yaitu tempat dimana robot diberikan sinyal aktivasi. Dalam proses mencari jalan 
pulang ke homebase, algoritma pengikut dinding digunakan kembali. 
 
7. Realisasi algoritma dalam Pseudocode Language (PDL) 
 
 Berikut algoritma pengikut dinding yang diimplementasikan ke dalam sebuah pseudcode 
language (PDL). Untuk merealisasikannya ke dalam sebuah program, dapat memakai bahasa 
assembler maupun bahasa tingkat tinggi seperti C, Basic. 
 
START 
 CEK KONDISI LOGIKA SEMUA SENSOR 
  IF (sensor kiri dan serong kiri mendeteksi) dan (sensor lain tidak mendeteksi) THEN 
   Jalankan robot menyusuri dinding kiri, set PWM Motor dari nilai terkecil 
   Jika terlalu dekat motor diputar ke kanan sampai sensor serong tak mendeteksi 
             IF (sensor kanan dan serong kiri mendeteksi) dan (sensor lain tidak mendeteksi) THEN 
   Jalankan robot menyusuri dinding kanan, set PWM Motor dari nilai terkecil 
                          Jika terlalu dekat motor diputar ke kiri sampai sensor serong tak mendeteksi 
             IF (sensor kiri, serong kiri dan depan mendeteksi) dan (sensor lain tidak mendeteksi) 
                  THEN 
   Jalankan robot memutar kekanan sampai sensor depan tak mendeteksi 
             IF (sensor kanan, serong kanan dan depan mendeteksi) dan (sensor lain  
                  tidak mendeteksi) THEN 
   Jalankan robot memutar kekiri sampai sensor depan tak mendeteksi 
             ENDIF 
END 
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