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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Raspberry Pi

Raspberry adalah modul micro komputer yang juga memiliki input/output

digital port seperti pada board microcontroller. Diantara kelebihan raspberry

dibanding board microcontroller yang lain yaitu mempunyai koneksi untuk

display berupa tv atau monitor Personal computer (PC) serta USB

untuk keyboard serta mouse[4,1]

Raspberry board dibuat dengan 2  tipe yang berbeda yaitu raspberry tipe A

dan raspberry tipe B, Perbedaannya antara lain  pada ram dan port LAN, tipe A

ram = 256MB  dan tanpa port LAN, tipe B = 512MB dan terpasang port untuk

LAN.

Gambar 2.1 Blok Diagram Raspberry.

Raspberry memiliki banyak keunggulan Dalam satu bord modul anara lain :

1. HDMI,  dihubungkan ke LCD TV yang memiliki koneksi HDMI atau

dengan cable converter HDMI to VGA yang dapat dihubungkan ke

monitor PC.

2. Video analog (RCA) dihubungkan ke televisi sebagai alternatif  jika

anda tidak memiliki monitor PC.

3. Audio output, 2 buah port usb digunakan untuk keyboard dan

mouse, 26 pin I/O digital (GPIO).

4. Port Camera Serial Interface (CSI), Display Serial Interface(DSI)

dan LAN port.
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5. SD Card slot memori yang menyimpan sistem operasi berfungsi

seperti hardisk pada PC.

Gambar 2.2 Modul Single Bord Raspberry.

Raspberry terdapat pin GPIO sebagai input/output. Perbedaan dalam Pin

GPIO raspberry 1A, raspberry 2B, raspberry B+ dan raspberry 3. Banyaknya

pin GPIO versi 1, versi 2 (26 pin), dan versi 3 (40 pin).

Gambar 2.3 Port GPIO Raspberry

Raspberry menggunakan OS raspbian atau  OS berbasis Linux dan

windows. Serta bahasa pemrograman seperti python merupakan bahasa

pemrograman utama selain bahasa C/C++.
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Gambar 2.4 Program Python

2.2 Motor DC

Motor DC sebagai penggerak speed boat dipilih berdasarkan perhitungan

torsi motor dan daya yang digunakan, agar tidak salah dalam pemilihan jenis

motor dan berat dari beban yang dibawa juga berpengaruh pada torsi yang di

butuhkan.

perumusan dari torsi adalah sebagai berikut. Apabila suatu benda berputar

dan mempunyai besar gaya sentrifugal sebesar F, benda berputar pada porosnya

dengan jari-jari sebesar b, dengan data tersebut torsinya adalah T = F x d (N.m)

dimana:

T = Torsi benda berputar (N.m).

F = Gaya sentrifugal dari benda yang berputar (N).

D = Jarak benda ke pusat rotasi (m).

Dari rumus perhitungan diatas dapat kita ambil hasil dari pemilihan motor

dan jenis motor. Dan motor yang digunakan adalam motor dc dengan gearbox

agar torsi yang di butuhkan cukup atau lebih baik [11].

Gambar 2.5 Motor DC Brushed
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Speed boat web server menggunakan driver modul L298N kontrol kecepatan

motor.

Gambar 2.6 Driver Modul L298N

Simulasi kontrol motor DC dengan modul L298N :

Gambar 2.7 Rangkaian Modul L298N  Dan Pin GIPO

2.3 Web Server

Pengertian Server atau Web Server adalah sebuah software layanan berbasis

data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang

dikenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser (Mozilla Firefox,

Google Chrome) dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk

beberapa halaman web dan pada umumnya akan berbentuk dokumen HTML.

Fungsi utama Server atau Web server adalah untuk melakukan transfer

berkas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan.
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Halaman web yang diminta terdiri dari teks, video, gambar, file dan lain-lain.

Pemanfaatan web server berfungsi untuk transfer seluruh aspek pemberkasan

dalam sebuah halaman web termasuk yang di dalam berupa teks, video, gambar

dan banyak lagi.

Salah satu contoh Web Server adalah Apache (Apache Web Server The

HTTP Web Server) merupakan web server yang paling banyak dipergunakan di

Internet. Program ini pertama kali didesain untuk sistem operasi lingkungan

UNIX. Apache mempunyai program pendukung yang cukup banyak. Hal ini

memberikan layanan yang cukup lengkap bagi penggunanya.

Kontrol Akses Kontrol ini dapat dijalankan berdasarkan nama host atau

nomor IP Common Gateway Interface(CGI) Yang paling terkenal untuk

digunakan adalah Practical Extraction and Report Language(PERL) didukung

oleh apache dengan menempatkannya sebagai modul [1].

Personal Home Page/PHP Hypertext Processor(PHP) program dengan

metode semacam CGI, yang memproses teks dan bekerja di server. Apache

mendukung PHP dengan menempatkannya sebagai salah satu modulnya

(mod_php). Hal ini membuat kinerja PHP menjadi lebih baik Server Side

Includes(SSI) web server apache mempunyai kelebihan dari beberapa

pertimbangan di atas :

1. Apache termasuk dalam kategori freeware.

2. Apache mudah sekali dalam proses instalasi.

3. Mampu beroperasi pada berbagai platform sistem operasi.

4. Mudah mengatur konfigurasinya.

Apache mempunyai hanya empat file konfigurasi. Mudah dalam

menambahkan peripheral lainnya ke dalam platform web servernya.

2.4 OpenCV Dan Mjpg-Streamer

Open Computer Vision (OpenCV) adalah sebuah Application Programming

Interface(API) Library yang sudah sangat familiar pada Pengolahan Citra

Computer Vision. Computer Vision itu sendiri adalah salah satu cabang dari

Bidang Ilmu Pengolahan Citra (Image Processing) yang memungkinkan komputer

dapat melihat seperti manusia [5].
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Dengan vision tersebut komputer dapat mengambil keputusan, melakukan

eksekusi data dan mengenali terhadap suatu objek. Beberapa pengimplementasian

dari Computer Vision adalah Face Recognition, Face Detection, Face/Object

Tracking, Road Tracking, dll. OpenCV di desain untuk aplikasi real-time,

memiliki fungsi-fungsi akuisisi yang baik untuk image/video. OpenCV sendiri

terdiri dari 5 library, yaitu :

 CV : untuk algoritma Image processing dan Vision.

 ML : untuk machine learning library.

 Highgui : untuk GUI, Image dan Video I/O.

 CXCORE : untuk struktur data, support XML.

Struktur dan Konten OpenCV sebagai berikut :

Gambar 2.8 Diagram Blok OpenCV

2.4.1 Mjpg-Streamer

Mjpg-streamer merupakan salah satu package yang terdapat pada OpenCV,

package ini merupakan pengembangan dari CV image processing dan vision

algoritma. Pada operating system raspbian package Mjpg-streamer terinstal

secara terpisah, jadi tidak harus mendownload semua package OpenCV cukup

download Package Mjpg-streamer dan update versi jika diperlukan [6].
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2.5 Camera/Web Cam

Web cam PC Camera modul dengan spesifikasi sebagai berikut :

 Pixel Count : 2592 x 1944(5 megapixel).

 View Angle : 65 degrees.

 Support : 720p 60fps and 640 x 480p 60/90fps

 Interface : CSI.

 Size : 25mm x 25mm x 10mm.

 Weight : 2,8gram.

Gambar 2.9 Modul webcam Raspberry

Modul kamera raspberry dapat terintegrasi secara langsung dengan sistem

operasi raspberry dengan mengatur pada port mana webcam akan digunakan dan

seting. Kualitas pengambilan gambar yang dapat di seting semaksimal mungkin

dengan menetapkan pada spesifikasi maksimal pada webcam [8].


