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BAB II 

 LANDASAN TEORI  

 

Landasan teori ini meliputi tentang pengertian mesin katrol, sensor 

proximity, motor DC, transistor, relay, pengertian pemrogram Code Vision 

AVR,pengertian sistem minimum mikrokontroler ATmega16. Untuk 

memudahkan  dalam perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. 

2.1.  Mesin Katrol 

Mesin katrol atau biasa disebut Crane machine adalah salah satu alat berat 

yang digunakan sebagai alat pengangkat dan memindahkan barang atau material 

yang memiliki beban berat. Mesin katrol juga banyak dipakai dalam pekerjaan-

pekerjaan proyek, pelabuhan, perbengkelan, industri, pergudangan, dan lain 

sebagainya. Cara kerja mesin katrol dengan mengangkat muatan secara vertikal 

dan gerak kearah horizontal secara bersama dan menurunkan muatan ke tempat 

yang telah ditentukan.  
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Gambar 2.1 Mesin katrol berjenis hoist crane 

2.2.   Sensor Proximity  

Sensor Proximity adalah sensor atau saklar otomatis yang mendeteksi 

logam berdasarkan jarak yang diperolehnya, artinya sejauhmana kedekatan objek 

yangdideteksinya dengan sensor, sebab karakter dari sensor ini, mendeteksi objek 

yang cukup dekat dengan satuan mili meter, umumnya sensor ini mempunyai 

jarak deteksi yang bermacam-macam seperti 5,7,10,12, dan 20 mm tergantung 

dari tipe sensor yang digunakan,semakin besar angka yang tercantum pada 

tipenya,maka semakin besar pula jarak. Proximity bekerja ketika ada objek logam 

yang mendekat kepadanya dengan jarak yang sangat dekat 5mm misalkan, maka 

sensor akan bekerja dan menghubungkan kontaknya, kemudian melalui kabel 

yang tersedia bisa dihubungkan ke perangkat lainnya seperti lampu indikator, 

relay dll. Pada saat sensor ini sedang bekerja atau mendeteksi adanya logam 

(besi) maka akan ditandai dengan lampu kecil berwarna merah atau hijau yang 
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ada dibagian atas sensor, sehinggamemudahkan kita dalam memonitor kerja 

sensor deteksinya, selain itu sensor ini mempunyai tegangan kerja antara 10-30 

Vdc.  

 

Gambar 2.2 Proximity sensor 

Proximity Sensor terbagi dua macam, yaitu: 

1. Proximity induktif berfungsi untuk mendeteksi obyek 

besi/metal. Meskipun terhalang olehbenda non-metal, sensor akan 

tetap dapat mendeteksi selama dalam jarak (nilai) normalsensing atau 

jangkauannya. Jika sensor mendeteksi adanya besi di area sensingnya, maka 

kondisi output sensor akan berubah nilainya. 

2. Proximity kapasitif berfungsi mendeteksi semua obyek yang ada dalam 

jarak sensingnya baik metal maupun non-metal. 

 

Nilai output dari Proximity Switch ini ada 3 macam, dan bisa 

diklasifikasikan juga sebagai nilai NO (Normally Open) dan NC (Normally Close). Persis 

seperti fungsi pada tombol, atau secara spesifik menyerupai fungsi limit switch dalam 

suatu sistem kerja rangkaian yang membutuhkan suatu perangkat pembaca dalam 

sistem kerja kontinue mesin.  

http://electric-mechanic.blogspot.com/2010/10/saklar-dan-tombol-switch-and-push.html
http://electric-mechanic.blogspot.com/2010/10/saklar-dan-tombol-switch-and-push.html
http://electric-mechanic.blogspot.com/2010/10/saklar-dan-tombol-switch-and-push.html
http://electric-mechanic.blogspot.com/2010/10/saklar-dan-tombol-switch-and-push.html
http://electric-mechanic.blogspot.com/2010/10/saklar-dan-tombol-switch-and-push.html
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Dengan melihat gambar diatas kita dapat mengenali tipe sensor Proximity Switch 

ini, yaitu tipe NPN  dan  tipe  PNP.  Tipe inilah yang nanti bisa dikoneksikan dengan berbagai 

macam peralatan kontrol semi digital yang membutuhkan nilai-nilai logika sebagai 

input untuk proses kerjanya. 

2.3.      Motor Arus Searah (DC) 

Motor dc adalah motor yang menggunakan sumber tegangan  dc dan pada 

umumnya digunakan pada torsi yang relatif dan menggunakan magnet permanen. 

Dalam motor dc terdapat dua kumparan yaitu kumparan medan yang berfungsi 

untuk menghasilkan megan magnet dan kumparan jangkar yang berfungsi sebagai 

tempat terbentuknya gaya gerak listrik (ggl E). Jika arus dalam kumparan jangkar 

berinteraksi dengan medan magnet, akan timbul torsi (T) yang akan memutar 

motor. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Simbol motor DC dan kontruksi motor dc 

Komponen-komponen yang terdapat pada motor DC yaitu: 

1. Kutub Medan 

Secara sederhana digambarkan bahwa interaksi dua kutub magnet 

akan menyebabkan perputaran pada motor DC. Motor DC memiliki kutub 

medan yang stasioner dan dinamo yang menggerakkan bearing pada ruang 
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di antara kutub medan. Motor DC sederhana memiliki dua kutub medan, 

yaitu kutub utara dan kutub selatan. Garis magnetik energi membesar 

melintasi bukaan di antara kutub – kutub dari utara menuju selatan. Untuk 

motor yang lebih besar atau lebih kompleks, terdapat satu atau lebih 

elektromagnet. Elektromagnet menerima listrik dari sumber daya luar 

sebagai penyedia struktur medan. 

2. Rotor 

Bila arus masuk menuju kumparan jangkar, maka arus ini akan 

menjadi elektromagnet. Rotor yang berbentuk silinder, dihubungkan ke as 

penggerak untuk menggerakkan beban. Untuk motor DC yang kecil, rotor 

berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub – kutub, sampai 

kutub utara dan kutub selatan magnet berganti lokasi. Jika hal ini terjadi, 

arus berbalik untuk merubah kutub – kutub utara dan selatan rotor. 

3. Komutator 

Komponen ini terdapat pada motor DC dan berfungsi untuk 

membalikkan arah arus listrik dalam kumparan jangkar. Komutator juga 

membantu dalam transmisi arus antara kumparan jangkar dan saluran daya. 

 

Berikut karakteristik motor DC : 

1. Pemeliharaan dan perbaikan yang diperlukan lebih rutin. 

2. Torsi tinggi pada kecepatan rendah. 

3. Kemampuan mengatasi beban lebih baik. 

4. Lebih mahal dibandingkan motor AC. 
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Keuntungan motor dc 

 Keuntungan utama motor dc adalah kecepatannya mudah dikendalikan dan 

tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Motor dc ini dapat dikendalikan 

dengan mengatur : 

1. Tegangan dinamo / tegangan angker. 

Meningkatkan tegangan dynamo akan meningkatkan kecepatan. 

2. Arus medan. 

Menurunkan arus medan akan meningkatkan kecepatan. 

3. Mengatur tegangan dinamo dan arus medan. 

Hubungan antara kecepatan, fluks medan dan tegangan dinamo ditunjukan dalam 

persamaan berikut : 

Gaya elektromagnetik E = K x ɸ x N 

Torsi T = K x ɸ x Ia 

Dimana : 

E  = gaya elektromagnetik yang dikembangkan pada terminal dinamo (volt). 

ɸ  = fluks medan yang berbanding lurus dengan arus medan. 

N = kecepatan dalam RPM. 

T  = torsi elektromagnetik. 

Ia  = arus dinamo (arus jangkar). 

K = konstanta persamaan  

p  = jumlah kutub. 

a = jalur parallel konduktor jangkar. 
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z  = jumlah konduktor jangkar . 

Rangkaian ekivalen dari motor DC dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Rangkaian ekivalen motor 

 

Rangkaian pada stator direpresentasikan oleh hambatan RF  dan inductor LF secara 

seri. Pada rangkaian DC, inductor berlaku sebagai short circuit sehingga besar 

tegangan pada stator bernilai 

𝑉𝐹 = 𝐼𝐹 . 𝑅𝐹 

Tegangan EA pada rotor mewakili tegangan rata-rata yang terinduksi pada 

armature akibat gerak dari konduktor relatif terhadap medan magnet. Tegangan 

EA biasa disebut back emf  karena arahnya berlawanan dengan arah arus sumber 

dari luar motor. Resistor RA adalah hambatan dari lilitan armature dan hambatan 

dari sikat (pada komutator). 

Besar tegangan terinduksi pada armature dapat dihitung dengan persamaan :  

𝐸𝐴 = 𝐾∅.𝜔𝑚 (pers1) 
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Dimana K adalah konstanta motor yang bergantung pada desain motor, φ adalah 

fluks magnet yang dihasilkan oleh tiap kutub stator dan ωm adalah kecepatan sudut 

rotor. 

Dari persamaan gaya Lorentz didapat torka yang dihasilkan pada mesin sebesar  

𝑇𝑑𝑒𝑣 = 𝐾∅. 𝐼𝐴 

Dimana IA adalah arus pada lilitan armature, sehingga didapat besar developed 

power  yaitu besar daya yang dirubah menjadi mechanical power : 

𝑃𝑑𝑒𝑣 = 𝜔𝑚. 𝑇𝑑𝑒𝑣 

Besar daya ini sama dengan daya listrik yang dihasilkan :  

𝑃𝑑𝑒𝑣 = 𝐸𝐴𝐼𝐴 

 

2.4. IC L298 dan IC INA122 

IC L298 adalah jenis IC driver motor yang dapat mengendalikan arah 

putaran dan kecepatan motor dc ataupun motor stepper. Mampu mengeluarkan 

output tegangan untuk motor dc dan motor stepper sebesar 50volt. IC L298 ini 

terdiri dari transistor – transistor logic(TTL)dengan gerbang NAND yang 

memudahkan dalam menentukan arah putaran suatu motor dc dan stepper dapat 

mengendalikan 2 untuk motor DC namun hanya dapat mengendalikan 1 motor 

stepper.  

 

 

 

(pers2) 

(pers3) 

(pers4) 
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Gambar 2.5 Diagram Blok IC L298 dan bentuk IC L298 

 

INA122 adalah penguat instrumentasi berpresisi tinggi yang akurat dengan 

akuisisi sinyal diferensial berderau rendah (precision instrumentation amplifier 

with low noise differential signal acquisition). Rancangan op-Amp (operational 

amplifier) ganda pada rangkaian internalnya menghasilkan kinerja yang sempurna 

dengan arus senyap yang sangat rendah dengan rasio common-mode 

rejection(CMRR, rasio amplifikasi pada moda bersama / common-mode terhadap 

penguatan di moda diferensial / differential mode) yang sangat baik. 

Fitur Instrumentation Amplifier INA-122: 

 Arus senyap / quiescent current yang sangat rendah, hanya 60 µA 

 Rentang catu daya yang lebar, 2,2V ~ 36V pada catu daya tunggal, -

0,9/+1,3v ~ ±18V pada catu daya ganda. 

 Common mode range hingga 0,1V di bawah jalur negatif (ground rail pada 

catu daya tunggal). 

 Rail-to-rail output swing 

 Ofset tegangan rendah, kurang dari 250 µV 

http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/MT-042.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/MT-042.pdf
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 Ofset geseran  rendah (low offset drift), kurang dari 3 µV / °C 

 Derau elektris rendah, hanya 60 nV / √Hz 

 Arus bias masukan yang rendah, kurang dari 25 nA 

 CMRR pada 1 Hz = 96 dB, derasi -20 dB / dekade 

 Dikemas dalam PDIP-8 packaging 

 

 

 

Gambar 2.6 Diagram blok dan bentuk IC INA122 

2.5. Mikrokontroler AVR ATMEGA16 

AVR merupakan seri mikrokontroler Complementary Metal Oxide 

Semiconductor (CMOS) 8-bit buatan Atmel berbasis arsitektur RISC (Reduced 

Instruction Set Computer). Hampir semua instruksi pada program dieksekusi 

dalam satu siklus clock. AVR mempunyai 32 register general-purpose, 

timer/counter fleksibel dengan mode compare, interupsi internal dan 

eksternal,serial UART, programmable Watchdog Timer, power saving mode, 

ADC dan PWM. AVR pun mempunyai In-System Programmable (ISP) Flash on-

chip yang mengijinkan memori program untuk diprogram ulang (read/write) 
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dengan koneksi secara serial yang disebut Serial Peripheral Inteface (SPI). AVR 

memilki keunggulan dibandingkan dengan mikrokontroler lain,keunggulan 

mikrokontroler AVR yaitu  memiliki kecepatan dalam mengeksekusi program 

yang lebih cepat, karena sebagian besar instruksi dieksekusi dalam 1 siklus clock 

(lebih cepat dibandingkan mikrokontroler keluarga MCS 51 yang memiliki 

arsitektur Complex Intrukstion Set Compute).ATMEGA16 mempunyai 

throughput mendekati 1 Millions Instruction Per Second (MIPS) per MHz, 

sehingga membuat konsumsi daya menjadi rendah terhadap kecepatan proses 

eksekusi perintah. 

2.5.1 Beberapa keistimewaan dari AVR ATMEGA16: 

1. Mikrokontroler AVR 8 bit yang memilliki kemampuan tinggi dengan 

konsumsi daya rendah 

2. Arsitektur RISC dengan throughput mencapai 16 MIPS pada frekuensi 

16MHz 

3. Memiliki kapasitas Flash memori 16 Kbyte, EEPROM 512 Byte dan 

SRAM 1 Kbyte 

4. Saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu Port A, Port B, Port C dan Port D 

5. CPU yang terdiri dari 32 buah register 

6. Unit interupsi dan eksternal 

7. Port USART untuk komunikasi serial 

8. Fitur peripheral 

1) Tiga buah Timer/Counter dengan kemampuan perbandingan 

(compare) 
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2) Dua buah Timer/Counter 8 bit dengan Prescaler terpisah dan Mode 

Compare 

3) Satu buah Timer/Counter 16 bit dengan Prescaler terpisah, Mode 

Compare dan Mode Capture 

4) Real Time Counter dengan Oscillator tersendiri 

5) Empat kanal PWM 

6) 8 kanal ADC 

7) 8 Single-ended Channel dengan keluaran hasil konversi 8 dan 10 

resolusi (register ADCH dan ADCL) 

8) 7 Diferrential Channel hanya pada kemasan Thin Quad Flat Pack 

(TQFP) 

9) 2 Differential Channel dengan Programmable Gain 

10) Antarmuka Serial Peripheral Interface (SPI) Bus 

11) Watchdog Timer dengan Oscillator Internal 

12) On-chip Analog Comparator 

9. Non-volatile program memory 
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2.5.2 Konfigurasi Pin AVR ATMEGA16 

 

Gambar 2.7  Konfigurasi ATMEGA16 

Konfigurasi pin mikrokontroler Atmega16 dengan kemasan 40-pin dapat 

dilihat pada gambar diatas. Dari gambar tersebut dapat terlihat ATMega16 

memiliki 8 pin untuk masing-masing Gerbang A (Port A), Gerbang B (Port B), 

Gerbang C (Port C), dan Gerbang D (Port D).  

2.5.3 Deskripsi Mikrokontroler ATMega 16  

1) VCC  

Merupakan supply tegangan digital. Untuk ATMega 16 besar 

tegangan input yang digunakan adalah 4,5v – 5,5v  

2) GND  

Merupakan ground untuk semua komponen yang membutuhkan 

Grounding. 
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3) Port A  

Yaitu (PA7..PA0) berfungsi sebagai input analog pada konverter 

A/D. Port A juga sebagai suatu Port I/O 8-bit dua arah, jika A/D konverter 

tidak digunakan.  

4) Port B  

Adalah suatu port I/O 8-bit dua arah dengan pin fungsi khusus 

yaitu Timer/Counter, komparator analog dan SPI  

5) Port C  

Adalah suatu Port I/O 8-bit dua arah dengan dengan pin fungsi 

khusus yaituTWI, komparator analog dan Timer Oscilator.  

6) Port D  

Adalah suatu Port I/O 8-bit dua arah dengan dengan pin fungsi 

khusus yaitu komparator analog, interupsi eksternal dan komunikasi serial.  

7) AVCC  

Adalah pin penyedia tegangan untuk Port A dan Konverter A/D. 

Pin ini berfungsi sebagai supply tegangan untuk ADC. Untuk pin ini harus 

dihubungkan secara terpisah dengan VCC karena pin ini digunakan untuk 

analog saja. Bahkan jika ADC pada AVR tidak digunakan tetap saja 

disarankan untuk menghubungkannya secara terpisah dengan VCC. Jika 

ADC digunakan, maka AVCC harus dihubungkan ke VCC melalui low 

pass filter.  
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8) AREF  

Merupakan pin masukan tegangan referensi analog untuk konverter 

A/D  

9) RESET  

Pin ini berfungsi untuk me-reset mikrokontroler ke kondisi semula  

10)  XTAL1 dan XTAL2  

 Merupakan Input Oscillator berfungsi sebagai pin masukan clock 

eksternal. Suatu mikrokontroler membutuhkan sumber detak (clock) agar 

dapat mengeksekusi instruksi yang ada di memori. Semakin tinggi nilai 

kristalnya, maka semakin cepat pula mikrokontroler tersebut dalam 

mengeksekusi program.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Blok Diagram ATMega 16  
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2.6 LCD (Liquid Crystal Display) 

LCD (liquid crystal display) adalah suatu alat penampil dari bahan cairan 

kristal yang pengoperasiannya menggunakan sistem dot matriks. Fungsi LCD 

pada rancangan ini digunakan untuk menampilkan hasil dari proses perhitungan 

mikrokontroler. Pada perancangan ini, LCD yang digunakan adalah LCD 16x2 

yang memiliki backlamp. LCD tersebut dihubungkan dengan Port B pada 

mikrokontroler ATmega16. Kontroler dan penggerak LCD dapat menampilkan 

karakter alfanumerik, karakter Jepang (katakana), dan beberapa simbol. Kontroler 

ini mengandung ROM pembentuk karakter (character generator ROM) berukuran 

9920 bit yang menghasilkan 240 karakter yang terdiri atas 208 karakter dengan 

resolusi 5x8 titik (dot, pixel) dan 32 karakter dengan resolusi 5x10 titik. Kontroler 

ini juga mengandung RAM pembentuk karakter yang dapat menyimpan 64 

karakter 8 bit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 LCD 2x16 
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Modul LCD pada umumnya terdiri dari 14 pin, tetapi LCD yang memiliki 

backlight mempunyai 16 pin, yaitu 2 pin tambahan untuk menyalakan LED 

backlight. Berikut table fungsi pin LCD 16x2. 

Tabel 2.1 Fungsi Pin LCD Karakter 16x2 

 

PIN Nama Fungsi 

1 VSS Ground Voltage 

2 VCC +5V 

3 VEE Contrast Voltage 

4 RS Register Select:          0 = Send Instruction 

   1 = Send Data 

5 R/W Read/Write, to choose write or read mode : 

  0  = Write Mode            1 = Read Mode 

6 EN 
Enable Signal : 0 = start to lacht data to LCD character 

1 = disable 

7 DB0 Data bit ke-0 H/L (LSB) 

8 DB1 Data bit ke-1 H/L 

9 DB2 Data bit ke-2 H/L 

10 DB3 Data bit ke-3 H/L 

11 DB4 Data bit ke-4 H/L 

12 DB5 Data bit ke-5 H/L 

13 DB6 Data bit ke-6 H/L 

14 DB7 Data bit ke-7 H/L (MSB) 

15 ANODE Backlight (+) 

16 KATODE Backlight (-) 
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Cara mengirimkan instruksi untuk dieksekusi oleh controller LCD: 

1. Set supaya pin RS = 0, R/W = 0, E = 1. 

2. Kemudian kirim data berupa instruksi untuk dieksekusi controller 

pada LCD melalui DB0 - DB7 (pin 22 – pin 29). 

3. Set supaya pin E = 0, kemudian berikan delay sesaat, dan set 

kembali pin E = 1. 

Cara mengirimkan karakter atau data untuk dicetak pada layar LCD: 

1.  Set supaya pin RS = 1, R/W = 0, E = 1. 

2. Kemudian kirimkan data berupa ASCII dari karakter yang ingin 

ditampilkan pada layar LCD melalui jalur DB0 – DB7 (pin22 -  pin 

29).  

3. Set supaya pin E = 0, kemudian berikan delay sesaat, dan set 

kembali pin E = 1. 

2.7 Load Cell 

Load Cell adalah alat elektromekanik yang biasa disebut Transduser, yaitu 

gaya yang bekerja berdasarkan prinsip deformasi sebuah material akibat adanya 

tegangan mekanis yang bekerja, kemudian merubah gaya mekanik menjadi sinyal 

listrik. Konversi ini terjadi secara tidak langsung dan berlangsung dalam dua 

tahap. Melalui suatu rangkaian mekanikal, gaya akan terdeteksi oleh strain gauge 

yang kemudian diukur renggangannya sebagai sebuah sinyal listrik. Sebuah load 

cell umumnya berisi 4 buah strain gauge yang tersusun dalam sebuah jembatan 

wheatstone. 
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Gambar 2.10  Rangkaian dalam load cell 

Pada rangkaian tersebut (bridge circuit) R1 dan R2 tetap.  Sedangkan R4 

dapat dikalibrasi. Hambatan R4 diatur voltmeter menunjukkan angka nol (tidak 

ada arus yang melewatinya),yang disebut keadaan seimbang. Pada keadaan 

tersebut R1 R2 dan R3 R4 mempunyai potensial sama. Oleh karena itu, beda 

potensial untuk R1 sama dengan R4 dan beda potensial R2 sama dengan beda 

potensial R3. Dari pernyataan tersebut didapatkan persamaan. 

𝑅1. 𝑅3 = 𝑅2𝑅4 

Pada persilangan R2 dan R3 bersilang dengan R4 sehingga dapat 

dikatakan rangkaian jembatan wheatstone yang seimbang, hasil kali hambatan 

yang saling bersilang adalah sama besar. 


