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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam bab ini memberikan penjelasan mengenai kajian teori dasar yang 

diperlukan dalam tugas akhir ini. Diantaranya dijelaskan mengenai sejarah konsep 

dasar PLC (Programmable Logic Controller) dan microcontroller yang terdiri dari 

Komponen-komponen utama penyusun PLC dan microcontroller, dan perangkat 

input-output pada PLC dan microcontroller. 

 

2.1. Sejarah dan Konsep Dasar PLC 

Sistem kontrol proses terdiri atas sekumpulan piranti-piranti dan peralatan-

peralatan elektronika yang mampu menangani kestabilan, akurasi dan 

mengeliminasi transisi status yang berbahaya dalam proses produksi. PLC 

pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Sebuah PLC (Programmable 

Logic Controller) adalah sebuah alat yang digunakan untuk menggantikan 

rangkaian sederetan relai yang ada pada sistem kontrol proses konvensional. 

(Putra, Agfianto .E, 2004: 1). 

PLC bekerja dengan cara mengamati masukan (melalui sensor), kemudian 

melakukan proses dan melakukan tindakan sesuai yang dibutuhkan, berupa 

menghidupkan atau mematikan keluaran. Program yang digunakan adalah ladder 

diagram yang kemudian harus dijalankan oleh PLC. Dengan kata lain PLC 

menentukan aksi apa yang harus dilakukan pada instrument keluaran berkaitan 

dengan status suatu ukuran atau besaran yang diamati. PLC banyak digunakan 
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pada aplikasi-aplikasi industri, misalnya pada proses pengepakan, perakitan 

otomatis dan lain-lain. Hampir semua aplikasi memerlukan kontrol listrik 

membutuhkan PLC. Alasan utama perancangan PLC adalah untuk mengilangkan 

beban ongkos perawatan dan penggantian sistem kontrol mesin berbasis relai. 

 

2.1.1. P L C (Programmable Logic Controller) 

PLC adalah suatu alat pengendali (kontrol) terprogram berbasis 

mikroprosesor atau mikro-kontroler dengan memanfaatkan memori sebagai 

tempat pengolahan program dan data, yang bekerja berdasarkan fungsi logika dan 

mampu melakukan fungsi aritmatika yang relatif kompleks.  

 

 

(a) 
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(b) 

Gambar 2.1. Blok diagram perangkat keras PLC 

 

2.1.2. Prinsip kerja PLC 

Modul input sinyal-sinyal yang masuk akan diubah menjadi sinyal-sinyal 

digital. Kemudian, oleh unit pemroses pusat atau "Central Processing Unit" 

(CPU) yang ada didalam PLC ditetapkan di dalam ingatan memorinya. 

 

Gambar 2.2. Diagram block prinsip kerja PLC 
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Selanjutnya, CPU akan mengambil keputusan-keputusan tersebut akan 

dipindahkan ke modul output masih dalam bentuk digital. Oleh modul output 

sinyal-sinyal ini akan diubah kembali menjadi sinyal-sinyal analog. Sinyal-sinyal 

analog inilah yang nantinya akan menggerakkan peralatan output.  

 

2.1.3. Instruksi Dasar Pemograman  

PLC memiliki instruksi-instruksi dasar yang perlu diketahui karena dalam 

penggambaran ladder instruksi dasar ini selalu digunakan, seperti : LOAD(LD), 

LOAD NOT (LD NOT), AND-AND NOT, OR-OR NOT, OUTPUT-OUTPUT 

NOT, END. Selain instruksi-instruksi dasar PLC juga memiliki instruksi 

gabungan AND LD DAN OR LD. Instruksi gabungan merupakan suatu instruksi 

yang menggunakan 2 buah instruksi dasar yang menggabungkan 2 blok rangkaian 

dalam program dengan menggunakan AND LD atau OR LD.  

 

2.1.3.1. Fungsi DIFU(13) Dan DIFD(14)  

Intruksi DIFU dan DIFD digunakan untuk meng-ON-kan bit operan hanya 

satu siklus saja atau dengan kata lain hanya sesaat saja. Instruksi DIFU digunakan 

untuk meng-ON-kan bit operan sesaat saja (hanya satu siklus) saat terjadi transisi 

kondisi eksekusi dari OFF ke ON. Sedangkan instruksi DIFD digunakan untuk 

tujuan yang sama dengan DIFU, hanya saja untuk saat terjadi transisi kondisi 

eksekusi dari ON ke OFF. Fungsi DIFU/DIFD mempunyai daerah kerja seperti IR 

(Internal Relai), yaitu antara 00000 – 24615. 
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Apabila dieksekusi. DIFU (13) akan membandingkan kondisi eksekusi 

saat ini dengan eksekusi sebelumnya. Jika kondisi eksekusi sebelumnya OFF dan 

saat ini adalah ON maka, DIFU (13) akan meng ON-kan bit dari operandnya. 

Kemudian jika kondisi eksekusi sebelumnya adalah ON dan kondisi saat ini 

adalah entah ON atau OFF. Dengan demikian bit operand tidak akan ON lebih 

dari satu waktu scan (bit operand akan ON seperti pulsa).  

Dengan eksekusi sebelumnya. Jika kondisi eksekusi sebelumnya ON dan saat ini 

adalah OFF maka, DIFU(13) akan meng ON-kan bit dari operandnya. Kemudian 

jika kondisi eksekusi sebelumnya adalah OFF dan kondisi saat ini adalah entah 

ON atau OFF maka, di DIFD(14) akan meng OFF-kan bit operand atau tetap 

OFF. Dengan bit operand tidak akan ON lebih lebih dari satu waktu scan (bit 

operand akan ON seperti pulsa).  

 

2.1.3.2. SR (Spesial Relai) Area  

SR area terdiri dari bendera-bendera dan kontrol bit yang digunakan untuk 

memonitor operasi PC. Mengakses waktu pulsa dan memberikan tanda kesalahan. 

SR area dialamatkan untuk jarak dari 247 sampai 255, dialamatkan untuk 247.00 

sampai 255.15.  

Gambar 2.3. Simbol  intruksi DIFU  
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Menurut tabel daftar fungsi SR area flag (bendera) dan kontrol bit. Banyak 

bit ini digambarkan dalam banyak bagian sesuai tabel. Uraian ini mengatur alamat 

bit. Kecuali yang sistem bitnya adalah sama-sama golongan pertama.  

Jika tidak mendapatkan cara lain flag (bendera) hilang sampai kondisi sama 

seperti semula, ketika dinyalakan bit awalnya akan off untuk angka dimulai 

seperti semula. Kontrol bit yang lain off sampai menyampingkan pemakaian.  

 

2.1.3.3. Perbandingan Data  

Bagian ini menggambarkan perintah yang digunakan untuk 

membandingkan data. CMP(20) digunakan untuk membandingkan isi untuk dua 

kata.  

Comprae –CMP(20) 

 

Gambar 2.4. Simbol Compare – CMP (20) 

 

Pembatasan :  

Ketika perbandingan nilai untuk PV dari perhitungan, nilai harus menjadi BCD  

Uraian :  



13 
 

Ketika kondisi pelaksanaan OFF, CMP(20) tidak terlaksana. Ketika ondisi 

pelaksanaan ON, CMP(20) memperbandingkan Cp1 dan Cp2 dan output hasil 

untuk GR, EQ, dan LE bendera (flags) dalam SR. 

Pencegahan : 

Menempatkan instruksi yang lain dari CMP(20) dan operasi yang mengakses EQ, 

LE, dan bendera (flag) GR boleh ditukar status bendera (falg) tertentu untuk 

diakses sebelum status ingin ditukar.  

Bendera (flag) :  

ER : Pengalamatan DM tak langsung adalah tidak asisten (muatan dari DM bukan 

BCD atau DM yang melebihi tapal batas).  

EQ : ON jika Cp1 sama dengan Sp2  

LE : ON jika Cp 1lebih kecil dari Cp 2  

GR : ON Cp 1 lebih besar dari Cp2.  

 

2.1.3.4. Penghematan menggunakan instruksi CMP(20)  

Berdasarkan contoh yang ditunjuk bagaimana untuk menghemat 

persamaan/perbandingan hasil dengan segera. Jika muatan dari HR 09 adalah 

lebih besar dari 010, 002.00 dinyalakan. Jika dua muatan adalah sama, 002.01 

dinyalakan jika muatan HR 09 adalah lebih kecil dari 010, 002.02 dinyalakan. 

Dalam beberapa pemakaian hanya satu dari tiga keluaran yang akan dibutuhkan, 

membuat penggunaan TR0 tidak dibutuhkan. Dengan tipe program dari 

002.00,0201 dan 00202 adalah ditukar hanay ketika CMP tidak terlaksana. 
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Gambar 2.5. Ladder diagram instruksi compare dgn kontak khusus 

 

2.1.3.5. Indikasi Selama Waktu Operasi  

Berdasarkan contoh penggunaan TIM, CMP(20), LE flag (255.07) untuk 

menghasilkan output dalam waktu yang nyata dalam waktu perhitungan. Pengatur 

waktu dimulai dengan memasang 000.00. ketika 000.00 OFF, TIM 010 dipasang 

lagi. Dan bagian kedua CMP(20) tidak akan terlaksana. Output 00200 adalah 

penghasil setelah 100 detik, output 002.01, setelah 200 detik ; output 002.02, 300 

detik output, 002.04, setelah 500 detik.  

Struktur percabangan dari diagram sangat penting sehingga menjamin 002.00, 

002.01, dan 002.02 sepatutnya terkontroil dalam perhitungan waktu. 

Cear Carry – STC(41) 

 

Gambar 2.6. Simbol Clear Carry 
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Ketika keadaan pelaksanaan OFF, CLC(41) tidak terlaksana. Ketika 

keadaan pelaksanaan ON, CLC(41) menghentikan CY (SR 255.04).  

BCD ADD – ADD(30) 

 

Gambar 2.7. Simbol BCD ADD–ADD(30) 

 

Ketika keadaan pelaksanaan OFF, ADD(30) tidak terlaksana. Ketika 

kondisi pelaksanaan ON, ADD(30) muatannya bertambah dari Au, Ad dan Cy dan 

hasilnya ditempatkan pada R. CY akan menjadi hasil yang lebih besar dari 9999.  

 

ER : Au/Ad adalah bukan BCD  

Tak langsung DM adalah tidak esisten (muatan DM adalah bukan BCD, atau tapal 

batas DM).  

CY : ON ketika membawa hasil.  

EQ : ON ketika hasil 0.  

Jika 000.02 ON, program menuliskan sesuai dengan diagram jelas CY dengan 

CLC(41), menambahkan muatan dari LR 25 untuk muatan (6103), tempat hasil 

dalam DM 0100, dan dipindahkan salah satu dari semua nol atau 0001 dalam DM 

0101 tergantung status dari CY (255.04). Ini dibawah dari hasil angka terakhir. 



16 
 

 

Gambar 2.8. Ladder diagram Inst. BCD ADD – ADD(30) 

 

BCD SUBTRACT – SUB(31) 

 

Gambar 2.9. Diagram Simbol BCD SUB (31) 

 

Ketika waktu pelaksanaan off, SUB(31) tidak terlaksana. Ketika keadaan 

on, SUB(31) mengurangi muatan dari SU dan CY dari Mi, dan hasilnya dalam R. 

Jika hasil negatif, CY adalah set dan 10‟s pembantu dari hasil yang nyata dalam 

R. Mengubah 10‟s pembantu dari nilai untuk hasil yang benar, pengurangan 

muatan dari R dari nol (lihat contoh berikut). 

 

ER : Mi dan atau Su adalah bukan BCD  
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Tak langsungDM tidak esisten (muatan * DM bukan BCD, atau tapal batas DM). 

CY : ON ketika hasil negatif, i.e, ketika Mi  

kurang dari Su plus SY.  

EQ : ON ketika hasil nol 

 

2.2. Komponen-komponen PLC 

PLC sesungguhnya merupakan sistem mikrokontroler khusus untuk 

industri, artinya seperangkat perangkat lunak dan keras yang diadaptasi untuk 

keperluan aplikasi dalam dunia industri. Elemen-elemen dasar sebuah PLC: 

 

2.2.1. Unit Pengolahan Pusat (CPU – Central Processing Unit) 

CPU merupakan otak dari sebuah kontroler PLC. CPU itu sendiri biasanya 

merupakan sebuah mikrokontroler. Pada awalnya merupakan mikrokontroler 8-bit 

seperti 8051, namun saat ini bisa merupakan mikrokontroler 16-bit dan 32-bit. 

CPU ini juga menangani komunikasi dengan piranti eksternal, interkonektivitas 

antar bagian-bagian inter PLC, eksekusi program, manajemen memori, 

mengawasi atau mengamati masukan dan memberikan sinyal keluaran. Kontrol 

PLC memiliki suatu kompleks yang digunakan untuk memeriksa memori agar 

dapat dipastikan memori tidak rusak, hal ini dilakukan untuk keamanan. 

 

2.2.2. Memori 

Memori sistem digunakan oleh PLC untuk sistem kontrol proses. Selain 

berfunsi untuk menyimpan sistem opersi, juga digunakan untuk menyimpan 

program yang harus dijalankan, dalam bentuk biner, hasil terjemahan ladder 
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diagram yang dibuat oleh pengguna atau pemrogram. Isi dari memori itu dapat 

berubah atau dikosongkan. Pemrograman PLC, biasanya dilakukan melalui kanal 

serial komputer yang bersangkutan. Memori pengguna dibagi menjadi beberapa 

blok yang memiliki fungsi khusus. Beberapa bagian memori digunakan untuk 

menyimpan status masukan dan keluaran. Status yang sesungguhnya dari 

masukan 

maupun keluaran disimpan sebagai logika atau bilangan „0‟ dan „1‟ (dalam lokasi 

bit memori tertentu). Masing-masing masukan atau keluaran berkaitan dengan 

sebuah bit dalam memori. Sedangkan bagian lain dari memori digunakan untuk 

menyimpan isi variabel-variabel yang digunakan dalam program yang dituliskan. 

Misalnya, nilai pewaktu atau nilai pencacah bisa disimpan dalam bagian memori 

ini. 

 

2.2.3. Pemrograman PLC 

Kontrol PLC dapat diprogram melalui komputer, bisa juga diprogram 

dengan program manual. Untuk keperluan ini dibutuhkan perangkat lunak, dan 

bergantung pada produk PLC-nya. Dalam hal ini penulis memakai PLC dari 

OMRON. Saat ini fasilitas transmisi PLC dengan komputer sangat penting sekali 

artinya dalam pemrograman ulang PLC dalam dunia industri. Sekali sistem ini 

diperbaiki, program yang benar dan sesuai harus disimpan ke dalam PLC lagi. 

Selain itu diperlukan pemeriksaan program PLC, apakah selama disimpan tidak 

terjadi perubahan atau sebaliknya, apakah program sudah berjalan dengan benar 

atau tidak. Hal ini membantu untuk menghindari situasi berbahaya dalam ruang 
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produksi. Hampir semua produk perangkat lunak untuk memrogram PLC 

memberikan kebebasan berbagai macam pilihan seperti: memaksa suatu saklar 

(masukan atau keluaran) bernilai 1 atau 0, melakukan pengawasan program secara 

real-time termasuk pembuatan dokumentasi diagram tangga yang bersangkutan. 

Pemrogram dapat memberikan nama pada piranti masukan maupun keluaran, 

komentar-komentar pada blok diagram dan lain sebagainya. Dengan pemberian 

komentar maupun dokumentasi pada program, maka akan mudah nantinya 

dilakukan pembenahan program dan pemahaman terhadap kerja program diagram 

tangga tersebut. 

 

2.2.4. Catu Daya PLC 

Catu daya listrik digunakan untuk memberikan pasokan catu daya ke 

seluruh bagian PLC (termasuk CPU, memori dan lain-lain). Kebanyakan PLC 

bekerja pada tegangan 24 VDC atau 220 VAC. Pengguna harus menyediakan catu 

daya terpisah untuk masukan dan keluaran PLC. Dengan cara ini maka 

lingkungan industri dimana PLC digunakan tidak merusak PLC-nya itu sendiri 

karena memilki catu daya terpisah antara PLC dengan jalur-jalur masukan dan 

keluaran. 

 

2.2.5. Masukan-masukan PLC 

Kecerdasan sebuah sistem terotomatisasi sangat bergantung pada 

kemampuan sebuah PLC untuk membaca sinyal dari berbagai macam jenis sensor 

dan piranti-piranti masukan lainya. Untuk mendeteksi proses atau kondisi suatu 
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keadaan yang sedang terjadi, misalnya, jumlah barang, ketinggian permukaan air, 

tekanan uadara dan sebagainya, maka dibutuhkan sensor yang tepat untuk masing-

masing keadaan. Dengan kata lain sinyal-sinyal masukan tersebut dapat berupa 

logik (ON atau OFF) maupun analog. Salah satu sinyal analog yang sering 

dijumpai adalah sinyal arus 4 hingga 20 mA (mV) yang diperoleh dari bermacam-

macam 

sensor. Lebih canggih lagi, peralatan lain dapat dijadikan masukan untuk PLC, 

seperti citra dari kamera,robot dan lain-lain. 

 

2.2.6. Keluaran-keluaran PLC 

Sistem terotomatisasi tidaklah akan lengkap jika tidak ada fasilitas untuk 

menghubungkan dengan alat-alat eksternal. Beberapa alat atau piranti yang 

banyak digunakan adalah motor, selenoid, relai, lampu indikator, speaker dan 

lain-lainnya. Keluaran digital bertingkah seperti sebuah saklar, menghubungkan 

dan memutuskan. Keluaran analog digunakan untuk menghasilkan sinyal analog 

(untuk mengendalikan motor). 

 

2.2.6.1. Pengaturan atau antarmuka masukan 

 Antarmuaka masukan berada diantara jalur masukan yang sesungguhnya 

dengan unit CPU. Tujuannya adalah melindungi CPU dari sinyal-sinyal yang 

tidak dikenhedaki yang bisa merusak CPU itu sendiri. Modul antarmuaka 

masukan ini berfungsi untuk mengkonversi atau mengubah sinyal-sinyal masukan 

dari luar ke sinyal-sinyal an sesuai dengan tegangan kerja CPU yang bersangkutan 
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( misalnya, masukan dari sensor dengan tegangan kerja 24 VDC harus 

dikonversikan menjadi tegangan 5 VDC agar sesuai dengan tegangan kerja CPU). 

Hal ini dengan mudah bisa dilakukan menggunakan rangkaian opto-isolator 

sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10. Rangkaian antarmuka masukan PLC 

 

 Penggunaan opto-isolator artinya tidak ada hubungan kabel sama sekali 

antar dunia dengan unit CPU. Secara „optik‟ dipisahkan (perhatikan gambar 2.10.) 

atau dengan kata lain, sinyal ditransmisikan melalui cahaya, kerjanya sederhana , 

piranti external akan memberikan sinyal untuk menghidupkan LED (dalam opto 

isolator, akibatnya photo transistor akan menerima cahaya dan akan 

menghantarkan arus (ON), CPU akan melihatnya sebagai logika nol (catu anatara 

collector dan emitor driop dibawah 1 volt)begitu juga sebaliknya, saat sinyal 

masukan tidak ada lagi, maka LED akan mati dan photo transistor akan berhenti 

menghantar (OFF), CPU akan melihatnya sebagai logika satu. 
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2.2.6.2. Pengaturan atau antarmuka keluaran  

Sebagaimana pada antarmuka masukan, keluaran juga membutuhkan 

antarmuka yang sama yang digunakan untuk perlindungan CPU dengan 

peralatan eksternal, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.11. Cara kerjanya 

juga sama, yang menyalakan dan mematikan LED di dalam optoisolator 

sekarang adalah CPU, sedangkan yang membaca status photo transistor. 

apakah menghantarkan arus atau tidak, adalah peralatan atau piranti eksternal. 

             

Gambar 2.11. Rangkaian antarmuka masukan PLC 

 

2.2.7. Jalur ekstensi dan tambahan 

 Setiap PLC biasanya memiliki jumlah masukan dan keluaran yang 

terbatas. jika diinginkan, jumlah ini dapat ditambahkan menggunakan sebuah 

modul keluaran dan masukan tambahan (I/O expansion atau I/O extension 

module). 
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2.2.7.1. Menghubungkan Piranti Masukan 

 Sebagaimana  sudah dijelaskan sebelumnya, PlC yang berdiri sendiri tidak 

ada artiny, agar berfungsi sebagaimana mestinya, PLC haruslah dilengkapi 

dengan piranti-piranti masukan maupun keluaran. Untuk masukan, diperlukan 

sensor untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kemudian apa yang 

dikendalikan atau dicontrol? Inilah fungsi dari keluaran, dihubungkan dengan 

berbagai macam piranti yang akan dikendalikan seperti motor, selenoida dan lain 

sebagaimananya. 

 

2.3. XINJE PLC XC3 Series XC3-32R-E 

Gambar 2.12. Xinje Plc XC3 series XC3-32R-E 

 

Deskripsi Produk:36 DIA / 24 DO, AC 220 atau DC24V power supply; 

dapat diperluas dengan modul ekspansi, papan BD; mendukung RTC, power-off 

dpt menyimpan; mendukung kontrol logika dasar dan operasi data; mendukung 

count tinggi kecepatan, pulsa output, gangguan eksternal, C blok fungsi bahasa, 
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switch gratis untuk I / O poin, protokol komunikasi bebas dan komunikasi 

Modbus. 

XC3-60R/T/RT-E/C 

 General Specifications  

Item Specification 

Insulation Voltage Above DC 500V 2MΩ 

Noise Resistance 1000V 1uS pulse for 1 minute 

Environment 

Temperature 

0℃~60℃ 

Ambient Humidity 5%~95% 

COM 1 RS-232, be connected to host machine or HMI for 

programming or debugging 

COM 2 RS-232 or RS-485，network or connect to intelligent 

instrument, inverter, etc. 

COM 3 BD extensional communication port RS-232/RS-485 

Installation M3 screw fixed or DIN46277 (35mm width) guide rail 

installation 

Grounding The third type grounding (Never perform common 

grounding with strong power system) 

Functional Specification 

Item Specification 

Program Operation Mode Circulation scanning mode, timing scanning 
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mode 

Program Mode Instructions and ladder chart 

Dispose Speed 0.5us 

Power Failure Holding Flash ROM 

User Program’s Capacity 8000 steps 

I/O Points 18 input points，14 output points 

Output Format Relay 

Power Supply AC220V 

Interior Coil’s Points (M) 8768 points 

Timer（T） Points 640 points 

Specification 100mS timer：set time 0.1~3276.7 seconds 

10mS timer：set time 0.01~327.67 seconds 

1mS timer：set time 0.001~32.767 seconds 

Counter（C

） 

Points 640 Points 

Specification 16 bits counter:：Set value K0~32767 

32 bits counter：Set value K0~2147483647 

Data Register（D） 8512 characters 

Flash ROM Register（FD） 2048 characters 

High-speed Count Format - 

Timing Scanning Interval 

Setting 

1~99mS 
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Password Protection 6 characters ASCII 

Self-diagnose Function Power on self-diagnose, monitor timer, 

grammar check 

Tabel :2.1. CPU Unit List 

 

Model Input points 

(DC24V) 

Output points 

(R，T) 

AC Power Supply DC Power Supply 

Relay output Relay output Transistor output R/T Type 

N 

P 

N 

XC3-

14R-E 

XC3-

14T-E 

XC3-

14RT-

E 

XC3-

14R-C 

XC3-

14T-C 

XC3-

14RT-

C 

8  6  

XC3-

24R-E 

XC3-

24T-E 

XC3-

24RT-E 

XC3-

24R-C 

XC3-

24T-C 

XC3-

24RT-C 

14  10  

XC3-

32R-E 

XC3-

32T-E 

XC3-

32RT-E 

XC3-

32R-C 

XC3-

32T-C 

XC3-

32RT-C 

18  14  

XC3-

48R-E 

XC3-

48T-E 

XC3-

48RT-E 

XC3-

48R-C 

XC3-

48T-C 

XC3-

48RT-C 

28  20  

XC3-

42R-E 

XC3-

42T-E 

XC3-

42RT-E 

XC3-

42R-C 

XC3-

42T-C 

XC3-

42RT-C 

24  18  

XC3-

60R-E 

XC3-

60T-E 

XC3-

60RT-E 

XC3-

60R-C 

XC3-

60T-C 

XC3-

60RT-C 

36  24  
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P 

N 

P 

XC3-

14PR-

E 

XC3-

14PT-

E 

XC3-

14PRT

-E 

XC3-

14PR-

C 

XC3-

14PT-

C 

XC3-

14PRT

-C 

8  6  

XC3-

24PR-

E 

XC3-

24PT-E 

XC3-

24PRT-

E 

XC3-

24PR-C 

XC3-

24PT-C 

XC3-

24PRT-

C 

14  10  

XC3-

32PR-

E 

XC3-

32PT-E 

XC3-

32PRT-

E 

XC3-

32PR-C 

XC3-

32PT-C 

XC3-

32PRT-

C 

18  14  

XC3-

48PR-

E 

XC3-

48PT-E 

XC3-

48PRT-

E 

XC3-

48PR-C 

XC3-

48PT-C 

XC3-

48PRT-

C 

28  20  

XC3-

42PR-

E 

XC3-

42PT-E 

XC3-

42PRT-

E 

XC3-

42PR-C 

XC3-

42PT-C 

XC3-

42PRT-

C 

24  18  

XC3-

60PR-

E 

XC3-

60PT-E 

XC3-

60PRT-

E 

XC3-

60PR-C 

XC3-

60PT-C 

XC3-

60PRT-

C 

36  24  

Tabel 2.2. XC3 Series Model List 

 

XC3 Series Items Specifications 

Program Executing Form Loop scan form  
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Program Form Instruction、Ladder  

Dispose Speed 0.5 us 

Power Off Retentive  Use FlashROM and Li battery  

User's program space※1  128K 

I/O 

points 

※2  

Total 

I/O 

14  24  32  42  48  60  

Input 8  

X0~X7 

14  

X0~X15 

18  

X0~X21 

24  

X0~X27 

28  

X0~X33 

36  

X0~X43 

Output 6  

Y0~Y5 

10  

Y0~Y11 

14  

Y0~Y15 

18  

Y0~Y21 

20  

Y0~Y23 

24  

Y0~Y27 

Internal Coils (X)※3  X0~X1037 (544)  

Internal Coils (Y)※4  Y0~Y1037  (544)  

Internal Coils  (M) 8768 points M0~M2999 

【M3000~M7999】※5  

For Special Use※6M8000~M8767 

Flow (S) 1024 points S0~S511 

【S512~S1023】 

Timer Points 640 points T0~T99：100ms 

not accumulate  

T100~T199：100ms accumulate 
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T200~T299：10ms not accumulate  

Flow (S) T300~T399：10ms accumulate 

T400~T499：1ms not accumulate  

T500~T599：1ms accumulate 

T600~T639：1ms precise time  

Spec. 100mstimer: set time 0.1~3276.7sec. 

10mstimer: set time 0.01~327.67sec. 

1mstimer: set time 0.001~32.767sec. 

Counter (C) Points 640 points C0~C299: 16 bits 

sequential counter 

C300~C598: 32 bits sequential/inverse counter 

Tabel 2.3. Performance and Specifications 

 

2.3.1. Program Software 

Via program perangkat lunak, pengguna dapat menulis atau meng-upload 

program dari PLC. Real time memantau PLC, mengkonfigurasi PLC dll; Setelah 

menginstal XP Pro pada PC Anda, gunakan kabel Program, melalui COM1 atau 
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COM2 pada PLC (CPU Unit) untuk menghubungkan PC dengan XP Pro;

 

Gambar 2.13. Program Interface 

 

2.3.2. Human Machine Interface 

HMI menghubungkan PLC ke operator. HMI dapat mengirim perintah dari 

operator untuk PLC, dan kemudian PLC mengeksekusi perintah.seri XC PLC 

mendukung beragam merek HMI; koneksi didasarkan pada protokol komunikasi. 

Umumnya berkomunikasi melalui protokol Modbus, pengaturan parameter rinci 

tergantung pada HMI.The Xinje HMI dapat bekerja dengan PLC secara langsung 

(parameter komunikasi diatur sesuai sudah). Saat Xinje HMI memiliki TG, TH, 

TP, OP, seri MP.  
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TH, TP Series   

HMI 

 

、4.7”、5.7”、7”、8”、10.1”、10.4” 

 

 

、RS422、RS485, USB, RJ45 

Komunikasi: bekerja dengan banyak merek PLC, inverter, instrumen dll.  

Berkomunikasi dengan Xinje InverterDriver panel printer langsungCOM port 

ganda, bekerja dengan dua perangkat yang berbeda secara terpisahMendukung 

protokol Format gratis, pengguna dapat menulis program driver bebas 

 

 

 

 

 

OP Series Operation 

Panels 

 

、5.7"  
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、256 true color  

、20、42  

、RS485 

on:work with many PLC brands.   

Communicate with Xinje Inverters  

 

3 System Structure  

、7"  

、blue LCD  

、42, the LCD is touch screen  

、RS485 

 with many PLC brands. 

Berkomunikasi dengan Xinje Inverter 

3-2-3.Network ModulPLC dapat membangun jaringan Modbus, model khusus 

dapat membangun jaringan BUS BISA.Jika unit dasar mengkonfigurasi dengan 

modul jaringan khusus, mereka dapat terhubung ke jaringan GPRS, Ether bersih 

dll 

 

-upload / download PLC; 

UDP, DNS, PPP dll 

dar antarmuka industri (RS-232 atau RS-485) 



33 
 

-cepat dan hati-beat; 

 

2.4. Konsep Dasar Microcontroller  

Microcontroller adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah 

chip. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil 

RAM, memori program, atau keduanya), dan perlengkapan input output. Dengan 

kata lain, Microcontroller adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai 

masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus 

dengan cara khusus, cara kerja microcontroller sebenarnya membaca dan menulis 

data. Sekedar contoh, bayangkan diri Anda saat mulai belajar membaca dan 

menulis, ketika Anda sudah bisa melakukan hal itu Anda bisa membaca tulisan 

apapun baik buku, cerpen, artikel dan sebagainya, dan Andapun bisa pula menulis 

hal-hal sebaliknya. Begitu pula jika Anda sudah mahir membaca dan menulis data 

maka Anda dapat membuat program untuk membuat suatu sistem pengaturan 

otomatik menggunakan microcontroller  sesuai keinginan 

Anda. Microcontroller merupakan komputer didalam chip yang digunakan untuk 

mengontrol peralatan elektronik, yang menekankan efisiensi dan efektifitas biaya. 

Secara harfiahnya bisa disebut “pengendali kecil” dimana sebuah sistem 

elektronik yang sebelumnya banyak memerlukan komponen-komponen 

pendukung seperti IC TTL dan CMOS dapat direduksi/diperkecil dan akhirnya 

terpusat serta dikendalikan oleh microcontroller ini. 

     Microcontroller digunakan dalam produk dan alat yang dikendalikan 

secara automatis, seperti sistem kontrol mesin, remote control, mesin kantor, 
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peralatan rumah tangga, alat berat, dan mainan. Dengan mengurangi ukuran, 

biaya, dan konsumsi tenaga dibandingkan dengan mendesain menggunakan 

mikroprosesor memori, dan alat input output yang terpisah, kehadiran 

mikrokontroler membuat kontrol elektrik untuk berbagai proses menjadi lebih 

ekonomis. Dengan penggunaan microcontroller ini maka : 

2.4.1 Sistem elektronik akan menjadi lebih ringkas 

2.4.2 Rancang bangun sistem elektronik akan lebih cepat karena sebagian besar 

dari sistem adalah perangkat lunak yang mudah dimodifikasi 

2.4.3 Pencarian gangguan lebih mudah ditelusuri karena sistemnya yang 

kompak 

Agar sebuah mikrokontroler ini dapat berfungsi, 

maka microcontroller tersebut memerlukan komponen eksternal yang kemudian 

disebut dengan sistem minimum. Untuk membuat sistem minimal paling tidak 

dibutuhkan sistem clock dan reset, walaupun pada beberapa microcontroller sudah 

menyediakan sistem clock internal, sehingga tanpa rangkaian eksternal 

pun microcontroller sudah beroperasi. 

 

2.5. Arduino Mega 2560 

     Arduino Mega 2560 adalah papan microcontroller berbasiskan Atmega 

2560. Arduino Mega 2560 seperti gambar  memiliki 54 pin digital input / output, 

dimana 15 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 16 pin sebagai input analog, 

dan 4 pin sebagai UART (portserial hardware), 16 MHz kristal osilator, koneksi 

USB, jack power, header ICSP, dan tombol reset. Ini semua yang diperlukan 
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untuk mendukung microcontroller. Cukup dengan menghubungkannya ke 

komputer melalui kabel USB atau power dihubungkan dengan adaptor AC – DC 

atau baterai untuk mulai mengaktifkannya. Arduino Mega 2560 kompatibel 

dengan sebagian besar shield yang dirancang untuk Arduino Duemilanove atau 

Arduino Diecimila. Arduino Mega 2560 adalah versi terbaru yang menggantikan 

versi Arduino Mega. 

Arduino Mega 2560 berbeda dari papan sebelumnya, karena versi terbaru sudah 

tidak menggunakan  chip driver  FTDI USB-to-serial. Tapi, 

menggunakan chip Atmega 16U2 (Atmega 8U2 pada papan Revisi 1 dan Revisi 

2) yang diprogram sebagai konverter USB-to-serial. Arduino Mega 2560 Revisi 2 

memiliki resistor penarik jalur HWB 8U2 ke Ground, sehingga lebih mudah untuk 

dimasukkan ke dalam mode DFU. 

 

2.5.1. Fitur-Fitur Dari Microcontroller ArduinoMega  

2.5.1.1.  Pinout :  

Ditambahkan pin SDA dan pin SCL yang dekat dengan pin AREF dan dua 

pin baru lainnya ditempatkan dekat dengan pin RESET, IOREF 

memungkinkan shield untuk beradaptasi dengan tegangan yang tersedia pada 

papan. Di masa depan, shield akan kompatibel baik dengan papan yang 

menggunakan AVR yang beroperasi dengan 5 Volt dan dengan Arduino Due yang 

beroperasi dengan tegangan 3.3 Volt. Dan ada dua pin yang tidak terhubung, yang 

disediakan untuk tujuan masa depan. 
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2.5.1.2. Sirkuit RESET. 

2.5.1.3. Chip ATmega16U2 menggantikan chip Atmega 8U2. 

   

 Gambar 2.14. Board Arduino Mega 2560 Tampak Depan 

 

Microcontroller ATmega 2560 

Tegangan Operasi 5V 

Inputvoltage (disarankan) 7-12V 

InputVoltage (limit) 6-20V 

Jumlah pin I/O digital 54 (15 pin digunakan sebagai output PWM) 

Jumlah pin input analog 16 

Arus DC tiap pin I/O 40 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 

Flash Memory 256 KB (8 KB digunakan untuk bootloader) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 

Tabel 2.4. Spesifikasi Dari Arduino Mega 2560 
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Gambar 2.15. Pemetaan Pin Atmega 2560 

 

2.5.1.4. Daya (Power) 

Arduino Mega dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu 

daya eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Sumber daya eksternal (non-

USB) dapat berasal baik dari adaptor AC-DC atau baterai. Adaptor dapat 

dihubungkan dengan mencolokkan steker 2,1 mm yang bagian tengahnya terminal 

positif ke ke jack sumber tegangan pada papan. Jika tegangan berasal dari baterai 

dapat langsung dihubungkan melalui header pin Gnd dan pin Vin dari konektor 

POWER. 
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Papan Arduino ATmega 2560 dapat beroperasi dengan pasokan daya 

eksternal 6 Volt sampai 20 volt. Jika diberi tegangan kurang dari 7 Volt, maka, 

pin 5 Volt mungkin akan menghasilkan tegangan kurang dari 5 Volt dan ini akan 

membuat papan menjadi tidak stabil. Jika sumber tegangan menggunakan lebih 

dari 12 Volt, regulator tegangan akan mengalami panas berlebihan dan bisa 

merusak papan. Rentang sumber tegangan yang dianjurkan adalah 7 Volt sampai 

12 Volt. 

Pin tegangan yang tersedia pada papan Arduino adalah sebagai berikut: 

2.5.1.4.1. VIN: Adalah input tegangan untuk papan Arduino ketika 

menggunakan sumber daya eksternal (sebagai „saingan‟ tegangan 5 

Volt dari koneksi USB atau sumber daya ter-regulator lainnya). Anda 

dapat memberikan tegangan melalui pin ini, atau jika memasok 

tegangan untuk papan melalui jack power, kita bisa 

mengakses/mengambil tegangan melalui pin ini. 

2.5.1.4.2. 5V: Sebuah pin yang mengeluarkan tegangan ter-regulator 5 Volt, dari 

pin ini tegangan sudah diatur (ter-regulator) dari regulator yang 

tersedia (built-in) pada papan. Arduino dapat diaktifkan dengan 

sumber daya baik berasal dari jack power DC (7-12 Volt), konektor 

USB (5 Volt), atau pin VIN pada board (7-12 Volt). Memberikan 

tegangan melalui pin 5V atau 3,3V secara langsung tanpa 

melewati regulator dapat merusak papan Arduino. 
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2.5.1.4.3. 3V3: Sebuah pin yang menghasilkan tegangan 3,3 Volt. Tegangan ini 

dihasilkan oleh regulator yang terdapat pada papan (on-board). Arus 

maksimum yang dihasilkan adalah 50 mA. 

2.5.1.4.4. GND: Pin Ground atau Massa. 

2.5.1.4.5. IOREF: Pin ini pada papan Arduino berfungsi untuk memberikan 

referensi tegangan yang beroperasi pada microcontroller. Sebuah 

perisai (shield) dikonfigurasi dengan benar untuk dapat membaca pin 

tegangan IOREF dan memilih sumber daya yang tepat atau 

mengaktifkan penerjemah tegangan (voltage translator) 

pada output untuk bekerja pada tegangan 5 Volt atau 3,3 Volt. 

 

2.5.1.5. Memori 

Arduino ATmega 2560 memiliki 256 KB flash memory untuk menyimpan 

kode (8 KB digunakan untuk bootloader), 8 KB SRAM dan 4 KB EEPROM 

(yang dapat dibaca dan ditulis dengan perpustakaan EEPROM). 

 

2.5.1.6. Input dan Output 

Masing-masing dari 54 digital pin pada Arduino Mega dapat digunakan 

sebagai input atau output, menggunakan fungsi pinMode() , digitalWrite() , dan 

digitalRead(). Arduino Mega beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin dapat 

memberikan atau menerima arus maksimum 40 mA dan memiliki resistor pull-

up internal (yang terputus secara default) sebesar 20 – 50 kilo ohms. Selain itu, 

beberapa pin memiliki fungsi khusus, antara lain: 
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2.5.1.6.1. Serial yang digunakan untuk menerima (RX) dan mengirimkan (TX) 

data serial TTL. 

Nomor pin Nama Pin Peta Nama Pin 

2 PE0 (RXD0/PCINT8) Digital pin 0 (RX0) 

3 PE1 (TXD0) Digital pin 1 (TX0) 

12 PH0 (RXD2) Digital pin 17 (RX2) 

13 PH1 (TXD2) Digital pin 16 (TX2) 

45 PD2 (RXDI/INT2) Digital pin 19 (RX1) 

46 PD3 (TXD1/INT3) Digital pin 18 (TX1) 

63 PJ0 (RXD3/PCINT9) Digital pin 15 (RX3) 

64 PJ1 (TXD3/PCINT10) Digital pin 14 (TX3) 

Tabel 2.5. Tabel Pin Serial RX Dan TX 

 

2.5.1.6.2. Eksternal Interupsi: Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu 

sebuah interupsi pada nilai yang rendah, meningkat atau menurun, atau 

perubah nilai. 

Nomor pin Nama pin Peta nama pin 

6 PE4 (OC3B/INT4) Digital pin 2 (PWM) 

7 PE5 (OC3C/INT5) Digital pin 3 (PWM) 

43 PD0 (SCL/INT0) Digital pin 21 (SCL) 

44 PD1 (SDA/INT1) Digital pin 20 (SDA) 

45 PD2 (RXDI/INT2) Digital pin 19 (RX1) 
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46 PD3 (TXD1/INT3) Digital pin 18 (TX1) 

Tabel 2.6. Tabel Pin Eksternal Interupsi 

 

2.5.1.6.3. SPI: Pin ini mendukung komunikasi SPI menggunakan SPI library. 

Pin SPI juga terhubung dengan header ICSP, yang secara fisik 

kompatibel dengan Arduino Uno, Arduino Duemilanove dan Arduino 

Diecimila. 

Nomor pin Nama pin Peta nama pin 

19 PB0 (SS/PCINT0) Digital pin 53 (SS) 

20 PB1 (SCK/PCINT1) Digital pin 52 (SCK) 

21 PB2 (MOSI/PCINT2) Digital pin 51 (MOSI) 

22 PB3 (MISO/PCINT3) Digital pin 50 (MISO) 

Tabel 2.7. Tabel Pin Spi 

 

2.5.1.6.4. LED: Pin 13. Tersedia secara built-in pada papan Arduino ATmega 

LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin diset bernilai HIGH, 

maka LED menyala (ON), dan ketika pin diset bernilai LOW, maka 

LED padam (OFF). 

2.5.1.6.5. TWI: Pin 20 (SDA) dan pin 21 (SCL). Yang mendukung komunikasi 

TWI menggunakan Wire library. Perhatikan bahwa pin ini tidak di 

lokasi yang sama dengan pin TWI pada Arduino Duemilanove atau 

Arduino Diecimila. 
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Arduino Mega 2560 memiliki 16 pin sebagai analog input, yang masing-

masing menyediakan resolusi 10 bit (yaitu 1024 nilai yang berbeda). 

Secara default pin ini dapat diukur/diatur dari mulai Ground sampai dengan 5 

Volt, juga memungkinkan untuk mengubah titik jangkauan tertinggi atau terendah 

mereka menggunakan pin AREF dan fungsi Analog Reference(). 

Ada beberapa pin lainnya yang tersedia, antara lain: 

2.6.1.6.6. AREF: Referensi tegangan untuk input Digunakan dengan 

fungsi Analog Reference(). 

2.6.1.6.7. RESET: Jalur LOW ini digunakan untuk me-reset (menghidupkan 

ulang) microcontroller. Jalur ini biasanya digunakan untuk 

menambahkan tombol reset pada shield yang menghalangi papan 

utama Arduino. 

 

2.5.1.7. Komunikasi 

Arduino Mega 2560 memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi 

dengan komputer, dengan Arduino lain, atau dengan microcontroller lainnya. 

Arduino ATmega 328 menyediakan 4 hardware komunikasi serial UART TTL (5 

Volt). Sebuah chip ATmega 16U2 (ATmega 8U2 pada papan Revisi 1 dan Revisi 

2) yang terdapat pada papan digunakan sebagai media komunikasi serial melalui 

USB dan muncul sebagai COM Port Virtual (pada Device komputer) untuk 

berkomunikasi dengan perangkat lunak pada komputer, untuk sistem operasi 

Windows masih tetap memerlukan file inf, tetapi untuk sistem operasi OS X dan 

Linux akan mengenali papan sebagai port COM secara otomatis. Perangkat lunak 
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Arduino termasuk didalamnya serial monitor memungkinkan data tekstual 

sederhana dikirim ke dan dari papan Arduino. LED RX dan TX yang tersedia 

pada papan akan berkedip ketika data sedang dikirim atau diterima 

melalui chip USB-to-serial yang terhubung melalui USB komputer (tetapi tidak 

untuk komunikasi serial seperti pada pin 0 dan 1). 

Sebuah Software Serial library memungkinkan untuk komunikasi serial 

pada salah satu pin digital Mega 2560. ATmega 2560 juga mendukung 

komunikasi TWI dan SPI. Perangkat lunak Arduino 

termasuk Wirelibrary digunakan untuk menyederhanakan penggunaan bus TWI. 

Untuk komunikasi SPI, menggunakan SPI library. 

 

2.5.1.8. Perangkat Lunak (IDE Arduino) 

Integrated Development Environment (IDE) Arduino merupakan aplikasi 

yang mencakup editor, compiler, dan uploader dapat menggunakan semua seri 

modul keluarga Arduino, seperti Arduino Duemilanove, Uno, Bluetooth, Mega. 

Kecuali ada beberapa tipe board produksi Arduino yang 

memakai microcontroller di luar seri AVR, seperti mikroprosesor ARM. Saat 

menulis kode program atau mengkompilasi modul hardware Arduino tidak harus 

tersambung ke PC atau Notebook, walaupun saat proses unggahan 

ke board diperlukan modul hardware. 

IDE Arduino juga memiliki keterbatasan tidak mendukung fungsi 

debugging hardware maupun software. Proses kompliasi IDE Arduino diawali 

dengan proses pengecekan kesalahan sintaksis sketch, kemudian memanfaatkan 
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pustaka Proscessing dan avr – gcc sketch dikompilasi menjadi berkas object, lalu 

berkas-berkas object digabungkan oleh pustaka Arduino menjadi berkas biner. 

Berkas biner ini diunggah ke chip microcontroller via kabel USB, serial port DB9, 

atau Serial Bluetooth. 

Compiler IDE Ardunino juga memanfaatkan pustaka open 

source AVRLibc sebagai standar de-facto pustaka referensi dan fungsi 

register microcontroller AVR. Pustaka AVRLibc ini sudah disertakan dalam satu 

paket program IDE Arduino. Meskipun demikian, kita tidak perlu 

mendefinisikan directive#include dari pustaka AVRLibc pada sketch karena 

otomatis compilerme-link pustaka AVRLibc tersebut. 

Ukuran berkas biner HEX hasil kompilasi akan semakin besar jika 

kode sketch semakin kompleks. Berkas biner memiliki ekstensi .hex berisi data 

instruksi program yang biasa dipahami oleh microcontroller target. Selain 

itu,  port  pararel juga bisa dipakai untuk 

mengunggah bootloader ke microcontroller. Meskipiun demikian, cara ini sudah 

jarang digunakan karena sekarang hampir tidak ada mainboard PC yang masih 

menyediakan portpararel, dan pada notebook juga sudah tidak 

menyertakan port pararel. 
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Gambar 2.16. Tampilan Sketch Di Arduino Ide 

 

Pada Gambar 2.16. Terlihat button (tombol) yang ada 

di IDE Arduino, button compile berfungsi untuk kompilasi sketch tanpa unggah 

ke board bisa dipakai untuk pengecekan kesalahan kode sintaks sketch. Button 

upload untuk mengunggah hasil kompilasi sketch ke board target. 

Pesan error akan terlihat jika board belum terpasang atau alamat port COM belum 

terkonfigurasi dengan benar. 

Berkas Pustaka yang tersimpan di dalam direktori yang 

sama sketchbook akan terlihat dalam Tab sketchbook. Berkas pustaka yang 

tersimpan di direktori /Arduino/libraries/ tidak ditampilkan pada 

tab sketch meskipun bias diakses oleh sketch lain. 
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2.5.1.9. Reset Otomatis 

Daripada menekan tombol reset sebelum upload, Arduino Mega 2560 

didesain dengan cara yang memungkinkan Anda untuk me-reset melalui 

perangkat lunak yang berjalan pada komputer yang terhubung. Salah satu jalur 

kontrol hardware (DTR) mengalir dari ATmega 8U2 / 16U2 dan terhubung ke 

jalur reset dari ATmega 2560 melalui kapasitor 100 nanofarad. Bila jalur ini di-set 

rendah / low, jalur resetdrop cukup lama untuk me-reset chip. Perangkat lunak 

Arduino menggunakan kemampuan ini untuk memungkinkan Anda meng-

upload kode dengan hanya menekan tombol upload pada perangkat lunak 

Arduino. Ini berarti bahwa bootloader memiliki rentang waktu yang lebih pendek, 

seperti menurunkan DTR dapat terkoordinasi (berjalan beriringan) dengan 

dimulainya upload. 

Pengaturan ini juga memiliki implikasi lain. Ketika Mega 2560 terhubung 

dengan komputer yang menggunakan sistem operasi Mac OS X atau Linux, papan 

Arduino akan di-reset setiap kali dihubungkan dengan software komputer (melalui 

USB). Dan setengah detik kemudian atau lebih, bootloader berjalan pada papan 

Mega 2560. Proses reset melalui program ini digunakan untuk mengabaikan data 

yang cacat (yaitu apapun selain meng-upload kode baru), ia akan memotong dan 

membuang beberapa byte pertama dari data yang dikirim ke papan setelah 

sambungan dibuka. Jika sebuah sketsa dijalankan pada papan untuk menerima 

satu kali konfigurasi atau menerima data lain ketika pertama kali dijalankan, 

pastikan bahwa perangkat lunak diberikan waktu untuk berkomunikasi dengan 

menunggu satu detik setelah terkoneksi dan sebelum mengirim data. 
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Mega 2560 memiliki trek jalur yang dapat dipotong untuk menonaktifkan 

fungsi auto-reset. Pad di kedua sisi jalur dapat hubungkan dengan disolder untuk 

mengaktifkan kembali fungsi auto-reset. Pad berlabel “RESET-EN”. Anda juga 

dapat menonaktifkan auto-reset dengan menghubungkan resistor 110 ohm dari 5V 

ke jalur reset. 

 

2.5.1.10. Perlindungan Beban Berlebih pada USB 

Arduino Mega 2560 memiliki polyfuse reset yang melindungi port USB 

komputer Anda dari hubungan singkat dan arus lebih. Meskipun pada dasarnya 

komputer telah memiliki perlindungan internal pada port USB mereka sendiri, 

sekring memberikan lapisan perlindungan tambahan. Jika arus lebih dari 500 mA 

dihubungkan ke port USB, sekring secara otomatis akan memutuskan sambungan 

sampai hubungan singkat atau overload dihapus/dibuang. 

 

 


