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Abstrak –Robot Hybrid ini merupakan robot pengikuti
garis dan beroperasi secara otomatis. Sistem yang
digunakan dalam menjalakan robot hybrid menggunakan
sistem hover dan steering line following. Sistem hover pada
robot hybrid digunakan untuk mengatur kecepatan secara
konstan dengan menggunakan motor brushless.Motor
Brushless memiliki torsi yang kuat dan rpm yang tinggi
berfungsi sebagai penggerak pada robot hybrid. Dalam
menentukan dan menghitung kecepatan robot digunakan
sensor
rotary
encoder.Sistem
steering
digunakanmengedalikan pergerakan robot hybrid dalam
lintasan garis untuk belok kanan, belok kiri, dan lurus.Line
following ini menggunakan sensor photodiode yang
berfungsi sebagai pembacaan garis. Sistem steering dalam
robot hybrid diguankan komponen berupa actuator motor
servo.

Percobaan pada robot hybrid ini menggunkan 2
kontrol PID yaitu pada hover dalam mengontrol kecepatan
yang konstan dan steering line following menggunakan
tuning Ziegler Nichols orde 2. Hasil dari tuning PID
menggunakan Ziegler Nichols orde 2 didapatkan nilai
konstanta PID yaitu Hover Kp=8,296 ,Ki=5,11, Kd=8,65 dan
line following Kp=1,8, Ki=0,15, Kd=5,256, pada praktiknya
line following tidak didapatkan hasil yang maksimal
sehingga dicari lagi parameter PID dengan menggunakan
trial and error yaitu PID line following Kp=0,8, Ki=0,15,
Kd=0,07. Implementasi hasil dari tuning Ziegler Nichols dan
trial and error pada hover dan steering line following
mendapatkan settling time 33s pada sistem hover dan settling
time 18s line following. dalam mengikuti garis sesuai
set-point jalur lintasan serta kecepatan yang konstan pada
robot hybrid.
Kata Kunci : Robot Hybrid, Hover, Steering, line following,
PID
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I.

PENDAHULUAN

alam ABU ASIA-PACIFIC ROBOT CONTEST 2016 yang
bertemakan Clean Energy Recharging the World dan di
Indonesia disebut KRAI 2016 (Kontes Robot Abu
Robocon Indonesia). KRI atau Kontes Robot Indonesia sendiri
adalah sebuah kontes Robotika antar Peguruan Tinggi Di
Indonesia. Dimana Pemenang dari KRI akan mewakili
Indonesia dalam ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union)
Robocon yang diadakan setiap tahun dengan lokasi
berpindah-pindah dalam negara anggota ABU [1]. Pada tahun

2016 tema dari KRI adalah “Clean Energy Recharging the
World” dimana ada dua robot sebagai syarat untuk mengikuti
perlombaan yaitu robot Hybrid dan robot Eco[2].
Jenis robot yang akan dibuat adalah jenis robot pengikut
garis yang merupakan salah satu bentuk robot bergerak otonom
yang banyak dirancang baik untuk penelitian, industry maupun
kompetisi robot. Dalam pencangan robot pengikut garis ini
bergerak kedepan mengikuti garis menggunakan pendorong
propeller sebagai hover untuk mengatur kecepatan robot serta
menggunakan steering untuk melakukan belok kanan atau
belok kiri prinsip dalam perancangan robot ini adalah meniru
gerakan hovercraft dalam gerak maju pada robot ini sedangkan
untuk melakukan belok kanan dan belok kiri meniru gerakan
pada mobil.
Dalam pembuatan alat ini penulis menggunakan metode
pengontrollan yang digunakan pada robot pengikut garis ini
menggunakan kontrol PID.Dengan menggunakan metode ini
diharapkan pergerakan robot stabil dengan minim error
dibandingkan dengan metode on-off. Berdasarkan latar belakang
ini maka penulis mengakat judul “Autonomous Hover dan
Steering Line Following ” Robot Hybrid” Pada Abu Robocon
2016 Dengan Metode PID” diharapkan dengan adanya
pembuatan robot atau alat ini dapat memberikan manfaat bagi
mahasiswa atau peneliti yang berkecimpung didunia robotika
serta memberikan motifasi pada mahasiswa Program Studi
Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang.
II.

TINJAUAN PUSTAKA

Robot pengikut garis merupakan robot yang bergerak secara
otomatis mengikuti suatu garis pandu yang telah ditentukan.
Dalam merancang suatu alat diperlukan teori – teori yang
menunjang alat yang akan dirancang adalah sistem penglihatan
robot arsitektur perangkat keras yang meliputi perangkat
elektronik, mekanik, dan organisasi dalam pengolahan
perangkat lunak untuk basis pengetahuan dan pengendalian
secara nyata. Sehingga segala sesuatunya dapat diperhitungkan
dan dipertanggung jawabkan. Pada bab ini akan membahas
teori – teori dasar yang digunakan untuk merealisasikan
(Autonomous Hover dan Steering Line Following ” Robot
Hybrid”
Pada Abu Robocon 2016 Dengan Metode
PID).Dengan mikrokontroler Arduino Due sebagai pengendali
utamanya. Adapun penjelasan dari alat-alat dan hal pendukung
lainnya yang digunakan dalam perancangan sistem kontol ini
adalah sebagai berikut:

Mohammad Agustinus Saputra Anang Lubis adalah Mahasiswa D4 Teknik Elektronika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang, email: tinusmonez@gmail.com.
Indrazno Siradjuddin adalah dosen Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang
Muhamad Rifa’I adalah dosen Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang
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2.1.

Line Following
Line Following Robot adalah sebuah jenis robot yang
termasuk ke dalam kategori robotmobile yang di desain untuk
bekerja secara autonomous dan memiliki kemampuan dapat
mendeteksi dan bergerak mengikuti (follows) garis yang ada di
permukaan. Sistem kendali yang digunakan dirancang untuk
bisa merasakan jalur garis yang ada dan melakukan manuver
gerakan agar tetap bisa mengikuti garis tersebut. Robot jenis ini
lumayan banyak diminati bagi mereka yang baru belajar
teknologi robot. Bahkan kompetisi-kompetisi Line Follower
Robot, secara rutin sering diadakan di berbagai universitas di
indonesia. Dalam bidang industri, robot jenis ini sering
digunakan untuk untuk memindahkan barang dari satu tempat ke
tempat yang lain. Dengan memodifikasi sedikit sensornya
maka robot line follower bisa dikembangkan menjadi Robot
Wall Follower, sebuah robot yang bisa bergerak mengitari
dinding.
2.2.

Hover
Hover adalah sitem kerja dari hovercraft. Hovercraft
sendiri adalah sebuah kendaraan amfibi yang didukung oleh
bantal udara sedikit bertekanan.Meskipun sering terlihat sebagai
transportasi yang modelnya misterius bahkan aneh, namun
secara konseptual cukup sederhana. Hovercraft dapat berjalan di
tanah, air lumpur dan es. Hovercraft memiliki satu atau lebih
blower yang menghembuskan udara ke bawah pesawat, yang
mana udara tersebut akan dikandung oleh selimut bantal (rok).
Hovercraft termasuk anggota dari kendaraan berbantalan udara
atau Air Cushion Vehicles (ACVs) atau Ground Affect machine.
2.3.

Aduino Mega
Arduino Megamerupakan salah satu jenis mikrokontroler
single-board yang bersifat open-source, diturunkan dari Wiring
platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik
dalam berbagai bidang. Hardwarenya memiliki prosesor Atmel
AVR dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri[3].
Hardware yang diprogram menggunakan bahasa berbasis
Wiring (sintaks + perpustakaan), mirip dengan C++ dengan
beberapa penyederhanaan dan modifikasi, dan pengolahan
berbasis IDE

Analog Input Pins
DC Current per I/O Pin
DC Current for 3.3V Pin
Flash Memory
SRAM
EEPROM
Clock Speed
Length
Width
Weight

16
20 mA
50 mA
256 KB of which 8 KB
used by bootloader
8 KB
4 KB
16 MHz
101.52 mm
53.3 mm
37 g

2.4.

Sensor Garis Photodioda
Sensor garis disini adalah suatu perangkat/alat yang
digunakan untuk mendeteksi adanya sebuah garis atau tidak.
Garis yang dimaksud adalah garis berwarna hitam diatas
permukaan berwarna
putih.
Photodiode meupakan
semikonduktor dengan struktur sambungan p-n yang dirancang
untuk beroperasi bila dibiaskan dalam keadaan terbalik, untuk
mendeteksi cahaya[5]

.

Gambar 2.3 Blok Sensor Garis[6]

2.5.

Motor Brushless
Menurut Kurniahadi (2013) Brushless motor adalah
motor elektrik yang dicatu dengan arus/ tegangan Direct Current
(DC) melalui inverter terintegrasi. Yang mengkasilkan sinyal
listrik Alternating Current (AC) ke driver motor dan mempunyai
system komutasi elektrik, dibandingkan dengan komutator
mekanik dengan sikat

Gambar 2.4 Turnigy 3648 Brushless Motor 600Kv[7]
Gambar 2.1 Board Arduino Mega[4]
Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Mega
Microcontroller
ATmega2560
Operating Voltage
5V
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limit)
6-20V
Digital I/O Pins
54 (of which 15 provide
PWM output)

2.6.

ESC (Electronic Speed Control)
Electronic Speed Control merupakan rangkaian
elektronik yang dapat mengatur kecepatan motor biasanya
digunakan pada pesawat, quad copter, helicopter dan lain-lain.
Electronic Speed Control terdapat 2 jenis yaitu brushed
electronic speed control yang digunakan untuk mengatur
kecepatan brushed motor dan brushless electronic speed control
digunakan untuk mengatur kecepatan brushless motor.
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untuk mendapatkan osilasi yang berkesinambungan.Dari
keluaran yang berosilasi secara berkesinambungan,
penguatan kritis Kcr dan periode Pcr dapat ditentukan
dengan formula yang ditunjukkan dalam tabel 2[10]

Gambar 2.5 Electronic Speed Control[8]
2.7.

Motor Servo
Motor servo adalah sebuah motor DC yang dilengkapi
rangkaian kendali dengan sistem closed feedback yang
terintegrasi dalam motor tersebut. Pada motor servo posisi
putaran sumbu (axis) dari motor akan diinformasikan kembali ke
rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo.

Gambar 2.9 Respon osilasi dengan periode Pcr[11]
Tabel 2.3 Formula Parameter PID dengan Osilasi
Type of
Controller
P
PI
PID

(a)

(b)

Gambar 2.6 (a) Motor Servo (b) Konstruksi Motor
Servo[9]
2.8. Regulator LM2576
IC LM2576 merupakan salah satu IC regulator Yang
dapat menurunkan Tegangan dengan suplai arus 3A. Tegangan
keluaran dapat diatur melalui variable resistor diaman tegangan
0V hingga maksimal setara dengan input teganagan. hasil IC
LM2576 lebih stabil dibandingkan LM7805 dikarenakan IC ini
menawarkan efesiensi yang tinggi dalam mergulasi teganagan
dan tidak mudah panas

Kp

Ti

Td

0,5 Kcr
0,45 Kcr
0,6 Kcr

∞
½ Pcr
0,5 Pcr

0
0
0,125 Pcr

Setelah mendapatkan nilai masing – masing parameter Kc,
Ti, dan Td maka langkah selanjutnya adalah mensubtitusikannya
dalam persamaan :
觐
(1)
觐
t 
(2)
t
t  觐
(3)
III. METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan
keseluruhan sistem yang terdiri dari tiga tahapan yaitu
perancangan mekanik, elektrikdan perancangan kontrol.
3.1Perancangan Mekanik

Gambar 2.7 IC regulator LM2576 tipe smd
2.9.

PID (Proportional Integral Derivative)

Pada penelitian ini mengguakan metode pengendalian
berupa PID controller. Untuk menerapkan metode PID
dilakukan dengan beberapa langkah yaitu :
 Mendapatkan respon sistem plant tanpa kontroler
 Tuning nilai parameter Kp, Ki, dan Kd.
 Menerapkan nilai parameter PID pada plant.
Salah satu metode tuning yang dapat digunakan adalah
metode kurva Ziegler - Nichols yang dirumuskan dengan:
a.

Osilasi
Dalam metode osilasi Ziegler-Nichols, mula-mula
yang dilakukan adalah membuat Kp=0 dan Td=0.
Kemudian hanya dengan menggunakan tindakan kontrol
integral, harga ditingkatkan dari nol ke suatu nilai kritis Kcr,

Pada perancangan mekanik ini membahas bentuk fisik dari
robot Hybrid. Pada robot hybrid ini merupakan robot tomatis
yang dapat mengikuti garis serta gerak robot secara hover
menggunakan kekuatan hembusan angin yang dihasilkan oleh
motor berpropeller yaitu motor brushless dan dalam melakukan
belok pada robot menggunakan motor servo

Gambar 3.1 Desain mekanik
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3.2 Blok Diagram Perancangan Sistem
Diagram blok adalah elemen yang menyusun
bagian-bagian sebuah sistem yang merupakan hubungan sebab
akibat dari input dan outputnya. Diagram blok dari sistem yang
akan dibuat diagram blok yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.3 Wiring modul Arduino Mega

Gambar 3.2 Diagram Blok Sistem Keseluruhan

3.3 Spesifikasi
Pada platform robot dalam pembuatan alat yang berjudul
(Autonomous Hover dan Steering Line Following ” Robot
Hybrid” Pada Abu Robocon 2016 Dengan Metode PID) ini
memerlukan spesifikasi alat sebagai berikut:
1. Dimensi
 Panjang = 30 cm
 Lebar
= 30 cm
 Tinggi
=25 cm
2. Berat
= ± 3.5 Kg
3. Bahan casis/ base
= Alumunium persegi 1.2 mm
4. Sensor
= Sensor garis (photodiode 12 buah)
dansensor rotary encoder
Jumlah sensor = sensor rotary encoder 1 dan sensor
garis 12 buah Photodiode
 Output
= sensor rotary 2 chanel (Adan B)
 Volt
=5v
5. Prosesesor
= Arduino due (AT91SAM3X8E)
6. Aktuator
= 2 motor servo dan motor bldc
7. Display
= LCD 16x2
8. Tegangan Kerja
 Mikrokontroller = 5 volt DC
 Actuator
= 6 volt dan 12 volt DC
9. Sumber Daya
= Baterai 12 volt DC


3.4 Perancangan Elektronika
3.4.1 Aplikasi Arduino Mega
Arduino Mega merupakan mikrokontroler utama pada
robot Hybrid.Data yang dihasilkan oleh sensor maka diolah
untuk melakukan perintah actuator pada robot hybrid.Pemilihan
mikrokontroler robot Hybrid menggunakan modul Arduino
Mega dikarena sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan.

Berdasarkan gambar 3.3 perancangan terhadap mikrokontroler
Arduino mega dengan perangkan elektrik yang digunakan pada
robot hybrid yaitu:
 12V digunakan untuk menghidupkan mikrokonteler
Arduino mega
 Pin A0-A11 digunakan untuk sensor garis
 Pin 8 digunakan untuk motor servo sebagai steering
 Pin 2 digunakan untuk sensor rotary encode sebagai
pembacaan kecepatan (hover).
 Pin 13 digunakan untuk ESC yang akan mengaktikan
motor brushless sebagai hover
 Pin SDA dan SDL digunakan untuk LCD 2x16 dengan
menggunakan modul lcd i2c
3.4.2 Aplikasi Regulator LM2576
Pada robot Autonomous Hover dan Steering Line
Following ” Robot Hybrid” disupplai sumber tegangan 12V.
12V digunakan sebagai sumber dari motor BLDC dan
dihubungkan ke sumber mikrontroller Arduino, namun ada
perangkat yang membutuhkan tegangan 6V. Sehingga
diperlukan rangkaian penurung tegangan 12V ke 6V.

Gambar 3.4 Skematik rangkaian regulator LM2576
Berdasarkan datasheet ic LM2576 rangkaian ini diperlukan
tambahan resistor dalam mengurangi noise. Nilai resistor
ditentukan dengan menghitung sesuai persamaan yang
disarankan oleh rumus dibawah ini
t a

⿏

‸㈶⸵

a (3.1)

Berdasarkan Persaamaan 3.1 bahwa Vref diasumsikan sesuai
dengan datasheet Vref =1,23V dan Vout adalah tegangan yang
diharapkan sebesar 6V. jika R1 bernilai 1,2KΩ sehingga dengan
persamaan 3.1 mendapatkan nialai 3885,75 atau dibulatkan
menjadi 4000Ω.
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3.4.3 Aplikasi Sensor Garis Photodiooda
Dalam perancangan sensor photodiode dibawah ini, nilai
resistansinya akan berkurang bila terkena cahaya dan bekerja
pada kondisi riverse bias. Untuk pemberi pantulan cahayanya
digunakan LED superbright, LED superbright ini dapat
memancarkan cahaya yang sangat terang, sehingga dapat
mensuplai pantulan cahaya ke photodiode. Berikut ini prinsip
dan gambaran kerja dari sensor photodiode

Gambar 3.5 Sernsor photodiode tidak terkena cahaya
Sensor photodiode tidak terkena cahaya akan mengakibatkan
nilai resitansinya akan besar atau sampai tidak hingga sehingga
tidak ada arus yang mengalir pada pin analog Arduino

pantulan cahaya ±10KΩ dan tidak terkena pantulan cahaya
±150KΩ .Pada sensor photodiode apabila tahanan kecil maka
tegangan juga akan kecil. Misalnya sensor photodiode terdapat
pantulan cahaya dan resistansi mengecil menjadi 10K Ω maka
teorema pembagi tegangan :


3.4.4 Aplikasi Sensor Rotary Encoder Autonic
E30S4-200-3-N-24
Sensor rotary encoder ini berfungsi untuk membaca kecepatan

Gambar 3.7 Diagram output rotary encoder autonic
E30S4-200-3-N-24

Sensor photodiode terkena pantulan cahayaakan menghasilkan
nilai resistansinya akan menjadi kecil, sehingga terdapat arus
yang mengalir ke pin analog Arduino. Pada LED yang
digunakan yaitu menggunakan LED superbright yang mana
memiliki intensitas cahaya lebih terang dibandingkan LED biasa.
Pada resistor yang digunakan yaitu mengunakan resistor 330Ω
untuk membatasi arus yang mengalir.Persamaannya sebagai
berikut:
݈㈶ 

t݈㈶

݈㈶

͵͵

Dengan persamaan 3.3 pada saatphotodioda terdapat pantulan
maka tegangan yang keluar sebesar 2.5v
Sedangkan jika tahanan pada sensor photodiode besar maka
tegangan V- akan besar atau mendekati Vcc. Misalnya sensor
photodiode tidak menerima pantulan cahaya dan resitansi
photodiode
membesar
menjadi
150KΩ.
dengan
menggunakanpersamaan pembagi tegangan 3.33 maka
mendapatkan tegangan yaitu 4.7v. Sehingga dalam penggunaan
resistor photodiode menggunakan resistor sebesar 10KΩ maka
akan menyebabkan V- memiliki rentang jarak yaitu 2.5v – 4.7v.
Pada robot hybrid rangkaian sensor garis ini disambungkan pada
pin analog Arduino.

Gambar 3.6 Sensor photodiode terkena cahaya

vcc

‸h
h vcc
‸h r a

͵t

Dalam menetukan nilai Rled yaitu dengan menggunakan
persaamaan 3.2 dimana vcc bernilai 4,8v pada otput Arduino
serta pada datasheet tegangan jatuh pada led superbright yaitu
1,5v dan pada arus led yaitu 10mA sehingga Rled ditemukan
nilai rled yaitu 330Ω dalam pengujian nilai resitansi photodiode
yaitu dalam keadaan sensor photodiode terpantul cahaya dan
tidak terpantul cahaya. Dalam pengujian resitansi saat terkena

Menurut data sheet sensor pada output rotary encoder ini
memerlukan resistansi pull up dimana diketahui tegangan 12 v
arus maksimal pada I/O Arduino 20mA. Berikut perhitungan
untuk menentukan resistor pull-up :


͵

Jadi minimal yang digunakan resistor pull-up yaitu 600Ω dan
available yaitu 680Ω. Pada model ini terdapat 3 output yaitu
chanel A, chanel B dan chanel Z yang dgunakan pada robot
hybrid yaitu chanel A dikarenakan hanya membaca kecepatan
satu arah.
3.4.5 Aplikasi Motor Servo Power HD 12007TG
Pada robot ini motor servo digunakan sebagai steering
dalam pergerakan robot. Steering ini berhubungan dengan
pembacaan sensor garis untuk menetukan arah setpoin yang
ditentukan.dalam pembacaan garis tersebut sensor pothodioda
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akan menghasilkan nilai ADC dan penentuan errornya, error
inilah yang diguankan untuk aktuasi dalam menentukan sudut
motor servo dalam melakukan steering.

Gambar 3.8 konfigurasi motor servo power HD 1207TG
Pada robot hybrid servo ini digunakan untuk steering untuk
melakukan maneuver pergerakan robot dan servo ini terhubung
dengan pin 8 arduino.
3.4.6 APLIKASI DRIVER BLDC (ELECTRONIC SPEED
CONTROL)
Electronic Speed Control yang digunakan pada robot
hybrid yaitu modul HobbyKing 85A BlueSeries Brushless Speed
Controller kemampuan arus modul ini hingga 85A dan
dilengkapi dengan SBEC 5A dan modul ini menggunakan
mosfet N-chanel dan Atmel MCU sehingga modul ini bekerja
sangat cepat dengan singkronisasi yang baik. Driver ini merubah
tegangan DC 11.1v (3s) menjadi tegangan 3 phasa. Jalur PWM
pada motor brushless terhubung pada pin 13 Arduino due

Gambar 3.10. Rangkaian eelektrik keseluruhan
3.5 Perancangan Nilai Konstanta PID
Pada tuning parameter PID robot Hybrid mmenggunakan
metode Ziegler – Niclols. Dalam menetukan nilai Kp, Ki, dan
Kd terdapat berbagai macam metode, akan tetapi pada
perancangan ini metode yang digunakan adalah metode ZieglerNichols 2 atau biasa disebut sebagai metode osilasi ZieglerNichols.Pada tuning robot Hybrid ini cocok menggunkan
metode Ziegler- Nichols 2 dipilih karena sistem pada robot
Hybrid memungkinkan memiliki respon berosilasi secara terus
menerus . Metode ini dilakukan pada kondisi plant terpasang
(closed-loop).Robot Hybrid terdapat 2 sistem Kontrol PID yaitu
Hover dan Line Follower.
Tabel 3.1 Rumus Tuning PID Ziegler-Nichols 2
Tipe
Kp
Ti
Td
Kontrol

Gambar 3.9 Rangkaian Motor Brushless

P

0,5 Ku

~

0

PI

0,45 Ku

1/1,2 Tu

0

PID

0,6 Ku

0,5 Tu

0,125 Tu

Electronic speed controll ini dapat mencacah listrik DC
menjadi listrik AC dengan bentuk gelombang hampir sinus
dengan rangkaian inverter.Inventer merupakan rangkaian
flip-flop yang mengatur pengsaklaran secara bergantian
terhadap listrik DC untuk menghasilkan listrik AC. Untuk
menghasilkan listrik AC dari inveter tersebut menggunakan
rangkaain tambahan yaitu rangkaian Pulse Widht Modulator
(PWM). Parameter dalam pengaturan motor brushless yang
diperlukan dari motor yaitu pengaturan kecepatan. Pengaturan
yang baik pada sistem motor yaitu dengan mengatur perubahan
frekuensi dimana yang dibutuhkan pengaturan yang fleksibel
dengan cara mengatur frekuensi inputnya untuk mengubah
freuensi lebih kecil atau frekuensi lebih besar dengan
menggunakan rangkaian inventer tersebut.
Gambar 3.11 Respon Osilasi Hover
Berdasarkan pengujian hover diperoleh nilai Ku =22,16 serta
nilI Tu= 5,2 s sehingga dengan tabel 3.1 mendapatkan nilai para
meter PID yaitu Kp= 13,296 , Ki= 5,11 dan Kd= 8,65.
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4.3 Pengujian Sensor Garis

Pengujian rangkaian sensor garis ini dilakukan dengan cara
membandingkan hasil dari pembacaan ADC sensor dalam
pembacaan setiap warna
Tabel 4.1Pengujian sensor garis pada Garis Putih
Sensor

Gambar 3.12 Respon Osilasi Line Following
Berdasarkan pengujian line following diperoleh nilai Ku =3
serta nilI Tu= 23,4 s sehingga dengan tabel 3.1 mendapatkan
nilai para meter PID yaitu Kp=1,8, Ki= 0,15 dan Kd= 5,26.
IV. PENGUJIAN SISTEM
4.1. Pengujian LCD
Pengujian rangkaian ini sebatas pengeluaran data dari
mikrokontroler untuk ditampilkan di display LCD 16x2.
Sebelumnya program ditulis dengan bahasa C menggunakan
compiler AVR studio.

Warna putih

1

Nilai ADC
471

Nilai tegangan (v)
2,302

2

368

1,799

3

416

2,033

4

222

1,085

5

161

0,787

6

206

1,007

7

322

1,574

8

555

2,713

9

512

2,502

10

512

2,502

11

393

1,921

12

526

2,571

Tabel 4.2Pengujian sensor garis pada Garis Putih
Sensor

Gambar 4.1 Pengujian Rangkaian LCD
4.2. Pengujian Keypad
Pengujian rangkaian ini digunakan untuk mengetahui
apakah keypad dapat digunakan dengan baik dan dapat
difungsikan sebagai input sistem. Pengujian keypad ini
ditampilkan pada display LCD 16x2 dengan memberi input
beberapa angka yang terdapat pada keypad.

Warna Abu-abu

1

Nilai ADC
819

Nilai tegangan (v)
4,003

2

788

3,81

3

801

3,915

4

727

3,533

5

696

3,402

6

714

3,490

7

765

3,739

8

855

4,179

9

846

4,135

10

846

4,135

11

789

3,856

12

820

4,008

Hasil dari pengujian menunjukan bahwa nilai ADC pada warna
putih nilai paling tinggi menunjukan 526 sedangkan warna
abu-abu dilihat nilai yang paling kecil yaitu 714. Sehingga
sensor ini dapa digunakan dalam pembacaan garis karena nilai
ADC yang dihasilkan mempunyai range cukup.
Gambar 4.2Pengujian keypad

4.4Pengujian Steering Servo

Pengujian servo
ini dilakaukan
dengan
cara
membadingkan dari derajat servo dengan derajat busur .
pengujian ini dilakukan untuk memperlihat kepresisian dari
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sudut servo yangdiharapkan.
Tabel 4.3 Pengujian Servo Steering
Nilai Derajat
Servo

Nilai Derajat
Busur

Error%

30

30

0%

35

34

3%

40

40

0%

45

44

2%

50

50

0%

55

54

2%

60

60

0%

65

64

2%

70

70

0%

75

74

1%

80

80

0%

85

84

1%

90

90

0%

95

94

1%

100

100

0%

105

104

1%

110

110

0%

115

114

1%

120

120

0%

125

124

1%

130

130

0%

135

134

1%

140

140

0%

145

144

1%

150

150

0%

Rata-rata

1%

Pengujian menunjukkan bahwa pembaccan derajat motor
servo masih memiliki rata –rata 1% tetapi eror masih kecil
sehingga dapat diterapkan pada steering robot hybrid. Pada
servo ini adalah servo khusus untuk steering sehingga kerja
servo mulai 30 derajat samapai 150 derajat dapat dilihat pada
grafik pembacaan 0 sampai 30 derajat servo bergerak 30 derajat
begitupun dengan 150 derajat sampai 180 derajat servo bekerja
150 derajat

Gambar 4.3 Pengujian Sensor Rotary encoder tanpa beban

Gambar 4.4 Pengujian Sensor Rotary encoder ber beban
Berdasarkan hasil pengujian bahwa pembacaan sensor rotary
encoder tanpa beban menghasilkan nilai rata-rata error 0.1%.
Sedangkan
pembacaan sensor rotary encoder berbeban
menghasilkan nilai rata-rata 0.5% .Pada rata-rata error dapat
dikatakan pembacaan sensor rotary encoder masih dapat
ditoleransi dan sensor rotary encoder ini masih dapat aplikasikan
pada robot hybrid.

4.6PengujianKontrol PID Hover

Pada pengujian ini nilai parameter PID sudah didapatkan
dari hasil tuning ziegler nichols 2 dengan menggunakan set point
60rpm berikut ini data hasilnya

4.5Pengujian Sensor Rotary Encoder

Pada pengujian ini terdapat 2 kali pengujian dimana
pengujian pembacaan sensor rotary encoder berbeban dan tanpa
beban. Pengujian ini membandingakan pembacaan sensor rotary
encoder dengan tacho meter.
Gambar 4.5 Respon Sistem PID Hover
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Berdasarkan respon sistem gambar 4.5 menunjukan bahwa
waktu naik (Tr)= 6 s, waktu tunda (Td) =3,4 s, waktu turun
(Ts)=12,4s, maksimal overshoot(mp)=11,4%. Grafik yang
dihasilkan oleh respon sistem hover ini sudah dapat di
implementasikan dengan baik dan mampu mempertahankan
set-point 60 rpm.

PENUTUP
a. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian dan menganalisisnya,
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :
1.

4.7Pengujian Kontrol PID Line Following

Pada pengujian ini sudah didapatkan parameter PID hasil
dari tuning menggunakan meode Ziegler Nichols 2 berikut hasil
datanya

2.

3.

4.

Gambar 4.6 Respon sistem PID line following output Ziegler
Nichols
Berdasar hasil dari gambar 4.6 bahwa hasil dari tuning Ziegler
Nichols masih belum memberikan sistem yang stabil masih
terdapat osilsi yang besar sehingga perlu dilakukan tuning trial
and error berikut hasilnya.

Robot Hybrid sudah dapat mengikuti garis secara
otomatis dengan cara menggunakan sensor photodiode
dalam pembacaan garis serta dengan menggunakan
kontrol PID
Penentuan nilai parameter PID dengan menggunakan
metode Ziegler Nichols osilasi masih belum cukup
untuk mencari titik kestabilan sistem. Sehingga
penentuan parameter PID dengan dilakukan merubah
nilai parameter PID yang tidak jauh dari parameter
awal. sistem line following ditemukan parameter PID
yaitu Kp=0,8, Ki=0,15 ,Kd= 0,07 sehingga dapat
melakukan steering pada line following
Penentuan parameter PID yang tepat pada kecepatan
konstan sistem hover menggunkan tuning Ziegler
Nichols sehingga didapat parameter PID yang tepat
yaitu Kp = 8,296 ,Ki = 5,11, Kd= 8,65
Metode kontrol PID sudah mampu menjaga kestabilan
kecepatan (hover) dengan rise time 4,8s dan line
following dengan rise time 8s untuk mencapai set-point

b. Saran
Berdasarkan dari hasil perancangan alat yang sudah
terealisasi tentunya masih memiliki kekurangan oleh sebab itu
diharapapkan pelajar dapat dikembangkan lebih lanjut yang
bisa bermanfaan bagi kehidupan mendatang. Berikut
saran-saran yang dilontarkan setelah melakukan penelitian
untuk pengembangnya adalah sebagi berikut:
1. Pada sistem hover kepresisisan ban yang dicoupel
dengan sensor rotary encoder dapat diperhatiakan
karena sangat berpengaruh pada pembacaan sensor.
2. Pembacaan sensor rotary encoder pada sistem hover
ini disarankan lintasan yang dipakai di bidang lurus
dikarenakan berpengaruh ke pembacaan sensor.
3. Sistem steering yang digunakan lebih baik
menggunakan satu actuator.
4. Pada tuning kontrol PID dapatdilakukan dengan
tuning secara otomatis sehingga mempermudah
mencari nilai parameter PID
5. Bagi peneliti ke depan pada sistem hover dalam
mengatur kecepatan dapat menggunakan metode Fuzzy
Logic.

DAFTAR PUSTAKA
Gambar 4.7 Grafik Output Sistem PID Line Following
Hasil dari gambar 4.7 memiliki karakteristik respon sistem lebih
cepat dan output sudah bisastabil pada nilai set-point. Dari hasil
pengujian sistem dengan set point 0 berupa nilai error pada
sensor yang terbaca garis warna putih yaitu sensor paling tengan
dari 12 sensor tersebut.
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