
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Robot

Robot yang berasal dari bahasa Czech (Ceko) “robota” yang berarti

pekerja, dan mulai popular ketika penulis penulis berbangsa Czech (Ceko), Karl

Capek, membuat pertunjukan dari lakon komedi yang ditulisnya pada tahun 1921

yang berjudul RUR (Rossum’s Universal Robot). Robot dapat diartikan sebagai

sebuah mesin yang dapat bekerja secara terus menerus baik secara otomatis

maupun terkendali. Robot digunakan untuk membantu tugas-tugas manusia

mengerjakan hal yang kadang sulit atau tidak bisa dilakukan manusia secara

langsung. Misalnya untuk menangani material radio aktif, merakit mobil dalam

industri perakitan mobil, menjelajah planet mars, sebagai media pertahanan atau

perang, serta banyak lagi fungsi lainya. (diakses dari Wikipedia.org/robot/ pada

tanggal 1 juni 2014).

Pada dasarnya ditinjau dari Jenisnya robot terdiri dari dua jenis, yaitu non

mobile dan mobile robot. Robot non mobile adalah robot yang melaksanakan

aksinya tidak berpindah tempat sebagai contoh robot Manipulator (Tangan) yaitu

robot yang hanya mempunyai satu tangan yang berfungsi untuk memegang dan

mindahkan barang dengan jarak yang relatif dekat, biasanya pengaplikasian robot

ini pada industri perakitan alat elektronik dan perakitan otomotif, sedangkan robot

Mobile adalah robot yang melaksanakan aktifitasnya dengan bergerak dan

berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, sebagai contoh adalah robot pengikut

garis (Line follower), dan Robot pengikut dinding (wall follower). Saat ini robot

selain untuk membantu pekerjaan manusia juga digunakan sebagai hiburan

(entertainment) untuk tujuan yang bermacam - macam seperti kompetisi robot

yang ditujukan untuk reset serta pengembangan inovasi dan teknologi robot.

(diakses dari http://robotika.web. id/klasifikasi -robot/ pada tanggal 1 juni 2014).
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2.2 Sistem Kendali Robot

Sistem kendali adalah bagian yang amat penting dalam robot, tanpa sistem

kendali hanya akan menjadi benda mekatronik yang mati. Dalam suatu sistem

robot, sistem kendali merupakan elemen penting yang tidak dapat terpisahkan

seperti yang diperlihatkan pada gambar 2.1

Gambar 2.1 Sistem robot

Pada gambar 2.1 terlihat bahwa sistem kendali adalah bagian yang tidak

terpisahkan dalam sistem robotik. Dalam hal ini, sistem kendali bertugas

mengkolaborasikan sistem elektronik dan mekanik dengan baik agar mencapai

fungsi seperti yang dikehendaki. Sistem kendali sendiri memiliki mekanisme kerja

seperti yang diilustrasikan berikut ini. Tiga prosedur utama, yaitu menunggu

perintah dari oprator atau indikasi baik dari sensor, kemudian data perintah dari

oprator atau sensor akan dikirim dan diproses oleh pengendali seperti

mikrokontroler sesuai dengan program yang ditanamkan didalamnnya, setelah itu

mikrokontroler akan mengirim sinyal perintah aktuasi ke aktuator atau driver

untuk memberikan aksi, seperti gerakan motor, penumatic, dan lain sebagaianya.

Dalam sistem pengontrolan robot sangat komplek, namun sebenarnya dapat

dibagi ke dalam tiga katagori besar seperti yang ditunjukkan gambar 2.2

Mekanik Elektronik

Sistem kendali
(manual / otomatis)
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Gambar 2.2 Mekanisme sistem kerja kontrol robot

2.3 Joystick

Joystick adalah alat yang menerjemahkan gerakan fisik  (gerakan tangan)

ke dalam bahasa komputer, untuk melakukan suatu perintah tertentu ke dalam

komputer. Alat ini berwujud tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Alat ini

umumnya dilengkapi lebih dari satu tombol. Sumber: http://electronics.

howstuffworks.com/.htm yang diakses pada tanggal 1 juni 2014)

Prinsip kerja alat ini adalah jika tuas Joystick digerakkan ke suatu arah,

maka arah gerakan tersebut akan diterjehkan oleh dua buah variabel resistor yang

bergerak pada Sumbu X , Y. Kombinasi arah gerakan terhadap sumbu X, dan Y

dari Joystick akan menghasilkan arah gerak tiga dimensi yaitu Sumbu X, Y, Z,

gerakan dari dua variabel resistor ini akan menghasilkan sinyal analog, yang

selanjutnya sinyal analog tersebut akan dikirim ke mikrokontroler yang ada di

modul joystick untuk diubah menjadi sinyal digital, output dari mikro kontroler

yang ada pada joystick berupa sinyal yang siap untuk dikirim dan diolah sesuai

dengan pemanfaatannya, pengiriman sinyal digital tersebut biasanya mengunakan

sisitem komunikasi Serial Peripheral Interface (SPI) (Sumber: http://electronics.

howstuffworks.com/.htm yang diakses pada tanggal 1 juni 2014) Berikut

merupakan gambar dari Modul joystick yang ditunjukkan oleh gambar 2.3:

Perintah/indikasi

Memproses data
Oleh pengendali

Tulis data
Sinyal aktuasi ke aktuator untuk memberikan aksi

Algoritma
artificial

intellegent
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Gambar 2.3 Modul Joystick

( Sumber : http//:data-uploadku.com/2013/04/konfigurasi-joystick-di emulator-

psx.html?m=1 pada pada tangga l 9 juni 2014)

2.3.1 Komponen Moduol Joystick

Modul Joystick yang digunakan pada robot manual pengangkat dan

pemindah barang  memiliki komponen - komponen sebagai berikut :

1. Switch : Joystick menggunakan saklar-saklar dua keadaan sebagai pemberi

input tambahan ke mikrokontroler untuk fungsi tertentu.

2. Wiring : Menggunakan kabel dan konektor DB9 sebagai penghubung dari

joystick ke Smart Peripheral Connverter (SPC).

3. Power Supply : Modul Joystick Membutuhkan tegangan sebesar ± 5V DC

untuk dapat mengaktifkan joystick dan tegangan sebesar ± 12V DC untuk

mengaktifkan “Dual Shock” yaitu motor DC yang akan aktif pada saat mode

getar diaktifkan.

4. Sebuah tuas joystick terdiri dari 1 buah Tombol yang yang disusun dari 2

buah potensiometer/variabel resistor pada sebuah rangkaian yang berguna

mengartikan arah gerak tuas joystick.

5. Mikrokontroler internal pada Joystick terdapat mikrokontroler yang

berfungsi sebagai Master yaitu mikrokontroler yang akan mengartikan sinyal

analog dari tuas dan tombol Joystick untuk dirubah menjadi sinyal digital

yang selanjutnya bisa digunakan sebagai inputan digital yang ditransfer

dengan sistem komunikasi Serial Peripheral Interface (SPI)

Tomobol

Joystick
1 dan 2
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Dari banyaknya komponen Joystick, tuas pada Joystick merupakan

komponen yang sangat penting, Tuas ini sebenarnya bekerja dengan

memanfaatkan dua buah variabel resitor yang dipasang berlawanan arah, variabel

resistor ini berfungsi sebagai sebagai penerjemah arah gerakan dari tuas joystick

(yaitu sumbu X, dan sumbu Y),

Prinsip kerja dari variabel resistor ini  adalah dengan mengerakkan tuas

pada arah tertentu maka akan menyebabkan nilai tahanan dari salah satu atau

kedua variabel resistor akan berubah, perubahan tahanan inilah yang

dimanfaatkan untuk merubah tegangan inputan pada variabel resistor dengan

memanfaatkan rangkaian resistor sebagai pembagi tegangan, perubahan tegangan

tersebut yang akan menjadi sinyal analog sekaligus menjadi inputan pada

mikrokontroler master yang nantinya akan dikonversi menjadi sinyal digital dan

dikirim ke rangkaian pengendali, berikut ini merupakan gambar dari komponen

utama joystick yang ditunjukkan oleh gambar 2.4:

Gambar 2.4 komponen utama joystick

( Sumber : http://electronics.howstuffworks.com/joystick3.htm yang diakses pada

tanggal l 9 juni 2014
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2.3.2 Rangkaian Elektronik Joystick

Dari semua komponen Jostick kemudian dikombinasikan ke dalam satu

rangkaian dan menjadi satu betuk modul, berikut  merupakan gambar rangkaian

bagian elektronik joystick yang ditunjukkan oleh gambar 2.5

Gambar 2.5 Rangkaian Joystick

( Sumber : http//:eebit-its.com/2010/05/dc-motor-control-pwm-analog.html?m=1

pada pada tanggal 9 juni 2014)

Prinsip kerja dari rangkaian joystick diatas adalah jika variabel resitor

digerakkan ke suatu arah tertentu maka perubahan tersebut akan menyebabkan

terjadinya perubahan tegangan inputan dengan memanfaatkan fungsi resistor

sebagai pembagi tegangan dan sekaligus menjadi sinyal analog, perubahan nilai

tegangan ini dari nilai awal akan diabsolutkan menjadi referensi untuk arah gerak

motor, sedangkan besar atau kecilnya perubahan nilai tegangan tersebut akan

dimanfaatkan untuk menjadi referensi nilai kecepetan putar motor. Selanjutnya

sinyal analog ini akan dikirim ke mikrokontroler untuk diubah menjadi sinyal

digital.
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2.3.3 Cara Kerja Joystick Menentukan Kontrol Arah Gerak Motor

Posisi dari tuas potensiometer akan mengubah tegangan inputan menjadi

tegangan yang bervariasi oleh potensiometer dengan mengggunkan rumusan

membagi tegangan. Besar tegangan potensiometer yang bervariasi tadi di- absolut -

kan untuk menggerakkan PWM (kecepatan motor). Sedangkan Tanda tegangan

potensiometer (+ / -) digunakan untuk menentukan arah putar motor . seperti yang

dijelaskan gambar 2.6

Gambar 2.6 joystick menentukan arah putaran motor

( Sumber : http//:eebit-its.com/2010/05/dc-motor-control-pwm-analog.html?m=1

pada pada tanggal 9 juni 2014)

2.3.4 Kendali Joystick Menentukana Arah Gerak Motor

Dalam hal ini potensiometer pada joystick memegang peranan yang amat

penting dalam menentukan arah gerak motor, dengan memvariasikan tegangan

inputan maka bisa menentukan arah gerak motor. Tegangan inputan sendiri dalam

hal ini dibagi menjadi tiga konsi yaitu titik nol (Netral), titik positif, dan titik

negatif yang nantinya akan berfungsi sebagai pengendali arah gerak motor, pada

gamabar 2.6 dijelaskan tegangan referensinya 12V DC maka posisi tengah dari

potensio (tegangan 0V DC) merupakan titik netralnya, yang menandakan motor

berhenti, apabila potensiometer memberikan masukkan lebih positif dari nol maka

Motor berputar
ke kanan
(searah jarum
jam)

Motor berputar
ke kanan
(berlawanan
arah jarum jam)
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motor akan berputar ke arah kanan dan sebaliknya apabila potensiometer

memberikan nilai inputan dari potensiometer lebih negatif dari nol maka motor

akan bergerak ke kiri seperti yang dijelakan pada gambar 2.7 :

Gambar 2.7 cara potensiometer joystick menentukan arah putaran motor

( Sumber : http//:eebit-its.com/2010/05/dc-motor-control-pwm-analog.html?m=1

pada pada tanggal 9 juni 2014)

2.4 Komunikasi Serial Pheriperial Interface (SPI)

Serial Peripheral Interface ( SPI ) merupakan salah satu mode komunikasi

serial synchrounous kecepatan tinggi yang dimiliki oleh IC (Intereted circuit)

mikrokontroler yang telah distandarkan oleh motorola yang beroprasi dengan

mode full-duplex atau dengan kata lain dapat berkumunikasi duah arah secara

bersamaan. Dalam SPI terjadi pertukaran data antara master yang mengatur

jalannya komunikasi dan Sleep sebgai perangkat yang diajak berkomunikasi.

Komunikasi SPI membutuhkan 3 jalur yaitu MOSI, MISO, dan SCK. Melalui

komunikasi ini data dapat saling dikirimkan baik antara mikrokontroller maupun

antara mikrokontroller dengan peripheral lain di luar mikrokontroller.

(library.binus.ac.id/ecools/eThesidoc/bab2HTML/2012100641sk2/page7.html)
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Penjelasan 3 jalur utama dari SPI adalah sebagai berikut :

1. MOSI : Master Output Slave Input Artinya jika dikonfigurasi sebagai

master maka pin MOSI sebagai output tetapi jika dikonfigurasi sebagai slave

maka pin MOSI sebagai input.

2. MISO : Master Input Slave Output Artinya jika dikonfigurasi sebagai

master maka pin MISO sebagai input tetapi jika dikonfigurasi sebagai slave maka

pin MISO sebagai output.

3. CLK : Clock Jika dikonfigurasi sebagai master maka pin CLK berlaku

sebagai output tetapi jika dikonfigurasi sebagai slave maka pin CLK berlaku

sebagai input.

Prinsip kerja dari komunikasi SPI adalah mengirimkan data bite per bite ke

register SPI, dan periferal SPI dalam chip akan menyelesaikan pekerjaannya,

mengirim dan menerima data ke dan dari divais SPI Slave. Untuk meng-

inisialisasi periferal SPI di dalam chip, kita harus meng-enable divice ini sebagai

SPI Master dan mengeset frekuensi master clock, melalui SPI Control Register

dan SPI Status Register.

Sedangkan untuk mengatur mode kerja komunikasi SPI ini dilakukan

dengan menggunakan register SPCR (SPI Control Register), SPSR (SPI Status

Register) dan SPDR (SPI Data Register) SPI Control Register (SPCR) Mode

SPCR yang digunakan adalah sebagai berikut : Bit-6 SPE (SPI Enable) SPE

digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan komunikasi SPI dimana jika

SPI bernilai 1 maka komunikasi SPI aktif sedangkan jika bernilai 0 maka

komunikasi SPI tidak aktif. Bit-4 MSTR (Master or Slave Select) MSTR

digunakan untuk mengkonfigurasi sebagai master atau slave secara software

dimana jika MSTR bernilai 1 maka terkonfigurasi sebagai master sedangkan

MSTR bernilai 0 maka terkonfigurasi sebagai slave. Pengaturan bit MSTR ini tidak

akan bisa dilakukan jika pin SS dikonfigurasi sebagai input karena jika pin SS

dikonfigurasi sebagai input maka penentuan master atau slavenya otomatis

dilakukan secara hardware yaitu dengan membaca level tegangan pada SS Bit-1
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SPR1/0 (SPI Clock Rate Select) SPR1 dan SPR0 digunakan untuk menentukan

kecepatan clock yang digunakan dalam komunikasi SPI. SPI Status Register

(SPSR) Dalam SPSR mode pengaturan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

SPIF (SPI Interrupt Flag) SPIF merupakan bendera yang digunakan untuk

mengetahui bahwa proses pengiriman data 1 byte sudah selesai. Jika proses

pengiriman data sudah selesai maka SPIF akan bernilai satu (high). SPI Data

Register (SPDR) SPDR merupakan register yang digunakan untuk menyimpan

data yang akan dikirim atau diterima pada komunikasi SPI. Pada gambar 2.8 akan

dijelaskan bagaimana komunikasi SPI yang merupakan  komunikasi antara

Joystick dengan SPC Gamepad Controler.

Gamabr 2.8 Komunikasi SPI (Serial Pheriperial Interface )

( sumber : http://massugenk.files.wordpress.com/2012/09/mechanum3.jpg pada

tanggal 9 juni 2014)
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2.5 Rangkaian SPC (Smart Pheriferal Converter )

Rangkaian SPC merupakan rangkaian sistem kendali utama yang

didalamnya sudah terdapat Algoritma Artificial Control yang bertugas

mengartikan perintah dari joystick dan menerjemahkan perintah dari joystick

tersebut dan mengirim sinyal perintah ke driver  motor, Driver inilah yang

nantinya akan mengeksekusi perintah dari SPC ke aktuator ( Motor). Berikut ini

adalah rangkaian SPC pada gambar 2.9

Gambar 2.9 Skema rangkaian SPC

(sumber : Book Manual User SPC gamepad Controler)

Prinsip kerja rangkaian Smart Peripheral Converter (SPC), ini adalah SPC

hanya akan menerima inputan dari Joystick melalui komunikasi Serial Peripheral

Interface (SPI), data yang dikirim dari joystick akan masuk ke salah satu register

dari mikrokontroler pada SPC, ketika data tersebut telah sampai pada register

yang dituju maka mikro akan mengartikan register tersebut dan memebrikan

sinyal perintah aksi ke Driver motor. ( Book Manual User SPC gamepad

Controler)
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2.5.1Tabel Keterangan Input dan Output pada SPC

Berikut ini kondisi SPC apabila  tombol - tombol pada gamepad / joystic

ditekan atau di lepas :

Tabel 2.1 Tabel tombol – tombol pada joystick

Pin Nama I/O Fungsi

1 Ground - Titik referensi ground

2 VCC - Tegangan output 5 Volt

3 Slct BT I/O

Jika mode getar tidak diaktifkan dan tombol select pada

gamepad ditekan, maka pin ini akan berlogika Low.

Jika mode getar diaktifkan dan pin ini diberilogika Low,

maka motor getar kanan pada gamepad akan bergetar

4 Strt Bt I/O

Jika mode getar tidak diaktifkan dan tombol start pada

gamepad ditekan, maka pin ini akan berlogika Low

Jika mode getar diaktifkan dan pin ini diberilogika Low,

maka motor getar kiri pada gamepad akan bergetar.

5 JoyR_Bt O
Jika tombol Joystick kanan pada gamepad ditekan, maka

pin ini akan berlogika Low

6 JoyL Bt O
Jika tombol Joystick kiri pada gamepad ditekan,maka pin

ini akan berlogika Low

7 L2_Bt O
Jika tombol L2 pada gamepad ditekan, maka pin ini akan

berlogika Low
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8 R2_Bt O
Jika tombol R2 pada gamepad ditekan, maka pin ini akan

berlogika Low

9 L1_Bt O
Jika tombol L1 pada gamepad ditekan, maka pin ini akan

berlogika Low

10 R1_Bt O
Jika tombol R1 pada gamepad ditekan, maka pin ini akan

berlogika Low

11 ^_Bt O
Jika tombol segitiga pada gamepad ditekan, maka pin ini

akan berlogika Low

12 O_Bt O
Jika tombol lingkaran pada gamepad ditekan, maka pin

ini akan berlogika Low

13 X_Bt O
Jika tombol silang pada gamepad ditekan, maka pin ini

akan berlogika Low

14 U_Bt O
Jika tombol kotak pada gamepad ditekan, maka pin ini

akan berlogika Low

Keterangan :

I     = inputan

O   = Output

(sumber : Manual User SPC gamepad Interface)

2.5.2 Tabel Keterangan Input dan Output Joystick 1

Dibawah ini akan dijelaskan tabel kerja joystick pada SPC (Smart

Pheriperial Converter) pada saat joystick1 ditekan atau dilepas, Berikut

merupakan tabel kerja arah joystick 1 yang seperti terlihat pada gamabar di tabel

di bawah ini
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Tabel 2.2 tabel arah kerja joystick 1

Arah joystick 1 OUTPUT

A
tas

B
aw

ah

K
iri

K
ana

M
1D

IR

1

M
1D

IR

2

P
W

M
1

M
2D

IR

1

M
2D

IR

2

P
W

M
2

L L L L L L

H L PWM H L PWM

L H PWM L H PWM

H L PWM L H PWM

L H PWM H L PWM

L L L H L PWM

H L PWM L L L

L L L L H PWM

L H PWM L L L

KETERANGAN :

=  Dilepas

= Ditekan

(Sumber : Manual User SPC gamepad Interface)

2.5.3 Tabel Keterangan Input dan Output Joystick 2

Sama seperti table 2.2 Dibawah ini akan dijelaskan tabel kerja joystick pada

SPC (Smart Pheriperial Converter) pada saat joystick2 ditekan atau dilepas

Berikut merupakan tabel kerja arah joystick 2 yang seperti terlihat pada tabel di

bawah ini :
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Tabel 2.3 tabel arah kerja joystick 2

Araha joystick 2 OUTPUT

A
tas

B
aw

ah

K
iri

K
ana

M
3D

I

R
1

M
3D

I

R
2

P
W

M
3

M
4D

I

R
1

M
4D

I

R
2

P
W

M
4

L L L L L L

H L PWM L L L

L H PWM L L L

L L L L H PWM

L L L H L PWM

H L PWM H L PWM

H L PWM L H PWM

L H PWM L H PWM

L H PWM H L PWM

KETERANGAN :

=  Dilepas

= Ditekan

(sumber : Manual User SPC gamepad Interface)

2.6 Driver Motor DC VNH2SP30/VNH3SP30

Driver motor dc digunakan sebagai pengendali arah motor dc atas  perintah

dari SPC agar motor dc dapat berputar searah jarum jam atau berlawanan arah

jarum jam. Hal ini terjadi dikarenakan polaritas yang diatur oleh driver motor

melalui nilai logika yang diberikan oleh SPC.

Prinsip kerja rangkaian Driver motor DC ini merupkan salah satu rangkaian

yang menggunakan prinsip kerja rangkaian H-Bridge yang telah terdapat pada IC

VNH2SP30/VNH3SP30 yang digunakan pada Driver motor EMS 30A, driver

motor ini juga mampu melewatkan arus sebesar 30A. Berikut merupakan

rangkaian dari Driver motor VNH2SP30/VNH3SP30 yang dijelaskan oleh

gamabar 2.10
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Gambar 2.10 Rangkaian H-Bridge driver motor pada IC VNH2SP30/VNH3SP30

( Sumber : DataSheet VNH3SP30)

2.7 Motor DC Plenetary Gear

Motor dc Planetary gear (model PG42M775) adalah motor  dc yang

memiliki torsi yang besar mulai dari 0.0981N.m sampai 7.84800 N.m dibanding

dengan motor dc biasa yang tidak memakai Plenetary gear dengan tegangan kerja

yang sama yaitu 24Vdc semisal tipe PG42M775 yang rata rata torsinya hanya

1N.m. yang menyebabkan motor dc plenentary gear memiliki torsi yang sangat

besar dikarena memiliki sistem gear yang terdiri dari tiga elemen, yaitu : Sun

gear, Carrier gear dan Ring gear atau internal gear. Sehingga dengan kombinasi

ketiga gear tadi menghasilkan torsi yang lebih besar dengan konsumsi arus yang

lebih rendah Berikut akan diperlihatkan sistem kerja dari plenetary gear yang

akan dijelaskan oleh gambar 2.11
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Gambar 2.11 Plenetary Gear

( Sumber : http//:www.oriental motor.com/newlatter/PN-Geared.htm pada tanggal

9 juni 2014)

Pinsip kerja Plenetary Gear pada gambar 2.10 adalah sistem plenetary

gear yang hanya menggunakan satu buah plenet pinion penghubung antara sun

gear dengan ring gear. Karena hanya menggunakan satu buah planet pinion maka

disebut dengan single stage planetary gear system. Berarti putaran dari sun gear

(input) menuju ke ring gear (output) hanya direduksi satu kali (single stage).

Formula untuk menghitung reduction ratio nya adalah:

(S X Ns) + (R X Nr) = (S + R ) X N

Dimana:

S = Jumlah gigi Sun Gear

R = Jumlah gigi Ring Gear

Ns = Jumlah putaran Sun Gear

Nr = Jumlah putaran Ring Gear

Nc = Jumlah putaran Carrier

Untuk menentukan kemana arah putaran dan besarnya putaran output pada

single stage planetary gear system dapat dilihat pada gambar berikut:
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a. Apabila Carrier ditahan

Apabila Sun Gear sebagai input berputar kekanan, kemudian Cariier

ditahan. Maka Ring Gear sebagai output akan berputar berlawanan (ke-kiri /

negative) dengan jumlah putaran lebih kecil dari pada Sun Gear. Selain

menggunakan formula diatas, hubungan antara kecepatan putaran Sun Gear

terhadap kecepatan putaran Ring Gearnya dapat ditulis dengan persamaan berikut

ini: Sun Gear Speed : Ring Gear Speed = Ring Gear Teeth : Sun Gear

Teeth, atau:

Ns : Nr = R : S

b. Apabila Ring Gear ditahan

Apabila Sun Gear sebagi input berputar kekanan, kemudian Ring Gear

ditahan. Maka Carrier akan berputar searah sun gear dengan jumlah putaran

lebih kecil dari Sun Gear. Hubungan antara kecepatan putaran Sun Gear terhadap

kecepatan putaran Planet Carrier dapat ditulis dengan persamaan berikut : Sun

Gear Speed : Carrier speed = (Ring gear teeth + Sun gear teeth) : Sun gear teeth,

atau :

Ns : Nc = (R + S) : S

c. Apabila Sun Gear ditahan

Sun Gear dapat ditahan jika kondisi Ring Gear dan Planet Carrier diijinkan

untuk berputar. Pada kasus ini Ring Gear dan Planet Carrier akan berputar

dengan arah yang sama dengan kecepatan putaran Ring Gear lebih tinggi dari

pada kecepatan putaran Carrier. Hubungan antara kecepatan putaran Ring Gear

dengan kecepatan putaran Planet Carrier dapat ditulis dengan persamaan berikut :

Ring gear speed : Carrier speed = (Ring gear teeth + Sun gear teeth) : Ring gear

teeth, atau : Nr : Nc = (R + S) : R
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Apabila susunan planetary gear yang dipasang pada mesin hanya terdiri

dari satu set planetary gear system seperti pada komponen final drive, maka

formula a, b, atau c dapat digunakan. Tetapi apabila susunan planetary gear yang

dipasang pada mesin terdiri dari beberapa planetary gear seperti pada torque flow

transmission, maka sebaiknya menggunakan rumus dasar (S x Ns) + (R x Nr) =

(S + R) x Nc. Berikut merupakan gambar motor dc yang telah dikombinasikan

dengan plenetary gear yang terlihat pada gambar 2.12 (Diakses dari

http://www.pipercomex.com/2011/09/planetary-gear-system.html pada tanggal 16

juni 2013 )

Gambar 2.12 Motor DC dengan Plenetary Gear

(sumber :http//:wwwsgmadamotor.en.madeinchina.com/offer/kqmQLCMxggcV

/sell-plenetary-gear-motor-with-encoder.htm pada tanggal 9 juni 2014)

2.8 Mecanum Wheel (Roda Mecanum)

Roda mecanum merupakan roda konvensional dengan serangkaian rol

melekat pada lingkar. Rol ini masing-masing memiliki sumbu rotasi pada 45 °

terhadap bidang roda dan pada 45 ° ke saluran melalui pusat paralel rol dengan

sumbu rotasi roda. Dengan bentuk roda sedemikian rupa dapat digunakan untuk

bergerak ke segala arah dengan memvariasikan kecepatan dan arah rotasi setiap

roda.

Prinsip kerja roda ini adalah bila keempat roda di gerakkan ke arah yang

sama menyebabkan akan menimbulkan gerakan maju atau gerakan mundur,

menjalankan roda pada satu sisi dalam arah yang berlawanan dengan yang di sisi
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lain menyebabkan rotasi kendaraan ( berputar 3600), dan menjalankan roda pada

satu diagonal ke arah yang berlawanan dengan yang di diagonal lainnya

menyebabkan pergerakan sideways. Kombinasi gerakan roda ini memungkinkan

untuk gerakan kendaraan ke segala arah dengan rotasi kendaraan. (diakses dari

http://en.wikipedia.org/wiki/Mecanum_wheel pada tanggal 9 juni 2014) Berikut

merupakan gambar roda mecanum yang dijelaskan oleh gamabar 2.13 :

Gambar 2.13 Konstruksi Roda Mecanum

(sumber : http://www.juraganrobot.com/2012/07/mecanum-wheel.html pada

tanggal 9 juni 2014

2.8.1 Pemasangan Roda Mecanum Terhadap Sasis Robot

Cara pemasangan roda Mecanum terhadapa sasis robotadalah  dengan

memasanng dua roda pada sisi sebelah kiri dan dua roda pada sisi sebelah kanan,

dengan arah kembang roda (Rol Roda) yang berlawanan arah pada setiap roda.

Seperti yang ditunjukkan oleh arah panah yang berwarna hitam pada gambar 2.14,

pemasang roda tersebut akan diperlihatkan oleh gambar 2.14
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Gambar 2.14 Pemasangan roda mecanum pada sasis robot

(sumber : http://www.robotshop.com/ca/en/4wd-arduino-compatible-mecanum-

robot-kit.html pada tanggal 9 juni 201

2.8.2 Arah Gerak Roda Yang Menggunakan Roda Mecanum

Dari kombinasi rol roda yang dipasang roda mecanum maka jika roda

digerakan dan dikombinasikan  gerakan tersebut maka akan menghasilkan variasi

geraka, Berikumerupakan gambar bagaimana arah gerak robot yang

menggunakan roda mecanum yang akan dilihatkanoleh gambar 2.15 :
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Gambar 2.15 Pergerakan Roda mecanum dengan kontrol 4 motor

( sumber : http://massugenk.files.wordpress.com/2012/09/mechanum3.jpg pada

tanggal 9 juni 2014)

2.8.3 Pengaruh Sudut 450 Pada Roda Mecanum

Roda Mecanum merpakan pengembangan dari Roda Omni, karena

merupakan pengembangan dari roda omni maka tujuan dari roda mecanum

adalah penyempurnaan gerakan roda omni (Omni derectional) berikut

akan dijelaskan Omni derectional pada gamabar 2.16

Gambar 2.16 Omni Derectional

(Sumber : http://massugenk.wordpress.com/2013/03/08/robot-omni-wheel/)
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Berbeda dengan roda Omni roda mecanum merupaan roda yang meiliki

keunikan tersendiri,dengan rodanya yang bebjumlah empat buah, roda mecanum

memiliki kelebihan dalam sistem navigasi terutama jika digunakan untuk

menyelesaikan rintangan berbentuk dinding labirin. sedikit berbeda dengan Roda

omni, dimana roda omni pemasangan rodannya harus simetris dan saling

berhadapan, sementara pada Roda mecanum pemasangan persis seperti mobil

biasa. Bentuk roda luar yang hampir mirip bentuk diagonal menyebabkan

pembentukan arah pergerakan robot, tergantung bagian roda robot mana yang

berputar. Perbedaan sudut antar roller yang dipasang miring terhadap titik tengah

dari roda yakni 45 derajat, hal ini menyebabkan roda bergerak maka rol akan

berputar pada sudut 45 derajat, dengan kombinasi pergerakan rol roda dan bentuk

roda yang diagonal maka akan menyebabkan pembentukan vector baru terhadap

pergerakan roda dengan sudut 45 derajat, sebgai contoh akan dijelaskan pada

gamabar 2.17

Gambar 2.17 Contoh pergerakan roda mecanum terhadap sudut roda
(Sumber:http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31935679/paper_for
_conferecelibre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires
=1406099738&Signature=pEX10boP0eH%2BXwCJOcjrF2Ib0Kw%3D)
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Berdasarkan keterangan diatas, jika posisi roler roda dirubah dari posisi 45 derajat

hal ini menyebabkan rol roda tidak akan berputar pada sudut 45 derajat, dan

menyebabkan arah pergerakan roda omni (Omni derectional ) tidak akan tercapai

sehingga pergerakan robot menjadi kacau dan  haya akan mengikuti sudut yang

dirubah pada rol ban dari roda mecanum.


