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BAB III 

PERANCANGAN ALAT 

Secara umum konfigurasi sistem dari lengan robot terdiri dari input, NI-

myRIO, output. Dari bagian besar terdapat perangkat keras (Hardware). Sisi 

masukan (input) terdiri dari TCS-3200 sebagai sensor warna. Untuk kontroller 

menggunakan NI-myRIO jenis Labview. Pada sisi keluaran (output) terdapat 

motor untuk menggerakkan konveyor. Adapun blok diagram perancangan 

ditunjukkan dalam Gambar 3.1. 

Gambar 3.1. Blok Diagram Sistem keseluruhan. 

Pada saat pertama kali MyRIO di aktifkan, maka system melakukan 

inisialiasi, pada kondisi ini system FPGA didalam controller MyRIO melakukan 

inisialisasi timer PWM untuk motor servo, sensor warna dan driver relay motor 

konveyor. sensor TCS-3200 bertugas sebagai sensor warna media sementara 

untuk mengetahui ada tidaknya media pada konveyor digunakan proximity 

infrared, pada kondisi awal mengaktifkan driver relay untuk menjalankan 
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konveyor, selanjutnya pada kondisi ini sensor proximity infrared melakukan 

pendeteksian benda yang berjalan diatas konveyor.  

Saat infrared mendeteksi benda, maka sistem MyRIO menghentikan driver 

kemudian dilanjutkan dengan proses penyensoran warna. Proses pembacaan 

warna terdiri dari 4 seting yaitu warna RED, GREEN, BLUE dan WHITE 

BALANCE dengan mengatur pin S3 dan S4 setelah itu output dibaca pada pin 

FOUT dengan membaca frekuensi yang dihasilkan berdasarkan selektor warna. 

Hasil pembacaan 4 parameter warna tersebut selanjutnya dikonversi berdasarkan 

hasil kalibrasi untuk menentukan warna yang dideteksi.  

Pada perancangan ini warna yang disortir adalah merah, kuning, hijau, biru 

sehingga saat warna dideteksi oleh system maka motor servo pada ARM 6 DOF 

akan mengambil media warna pada box warna yang sesuai sedangkan untuk 

warna yang diluar kategori penyortiran akan ditepatkan di box putih pada mekanik 

sebagai warna yang tidak terdeteksi atau diluar warna sortir.  Pada proses 

pengambilan media sistem menggunakan 6 motor servo yang membentuk  ARM 

(lengan robotic) yang keseluruhannya terdiri dari 6 siku yang diputar melalaui 

servo.  

Sementara itu untuk menggerakkan servo pada sistem menggunakan PWM 

pada masing-masing servo. Dengan demikian, maka gerakan ke 6 servo tersebut 

digerakkan oleh PWM yang sebelumnya harus dilakukan proses adjusting untuk 

menentukan nilai PWM pada arah gerakan ARM tersebut yang ditanam didalam 

perangkat lunak Ni-myRIO. 

 

3.1 Perancangan Mekanik 

3.1.1 Perancangan Lengan Robot 

Lengan robot yang dibuat ini berbentuk articulated robot yang terdiri dari 

rentetan serial dari sambungan link. Setiap sambungan terhubung dengan tepat 

pada dua sambungan yang lain, dengan pengecualian pada yang pertama dan 

terakhir terhubung pada satu sambungan yang lain. 

Lengan robot dibuat dari Acrylic dengan ketebalan 33mm, untuk body (base 

frame) dan untuk link yang lainnya, desain bentuk base frame, link dan gripper 

ditunjukkan dalam Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Desain Mekanik. 

Fungsi lengan robot di atas yaitu berbeda-beda , servo 1 sebagai gripper, 

servo 2 sebagai pemutar gripper, servo 3,4,5 sebagai link, sedangkan servo 6 

sebagai base frame atau titik tumpuan dari keseluruhan motor servo. 

 

3.1.2  Perancangan Konveyor 

Proses penyortiran yang digunakan pada perancangan ini menggunakan 

konveyoe, dimana pada kondisi ini konveyor bergeser menggerakkan media balok 

kayu berwarna agar dapat disortir melalui sensor warna dan lengan robot. Adapun 

desain mekanik pada konveyor ditunjukkan dalam Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3. Desain Mekanik konveyor. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Dimensi Mekanik konveyor tampak samping. 
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Gambar 3.5. Dimensi Mekanik konveyor tampak atas. 

 

3.2 Perancangan Software 

Dalam perancangan Software diperlukan alur dan algoritma pembacaan dan 

pengendalian pada masing masing bagian system maupun secara menyeluruh. Pada 

proses ini algoritma merupakan langkah yang digunakan system NiMyrio dalam 

berkomunikasi dengan perangkat pendukung agar dapat membaca nilai yang diinginkan 

dan atau mengendalikan system. Adapun bagian perangkat lunak diuraikan sebagaimana 

pembahasan berikut. 

 

3.2.1 Perancangan Perangkat Lunak baca sensor warna TCS3200 

Sensor warna TCS3200 merupakan sensor yang mempunyai kemampuan membaca 

warna dalam komposisi RGB. Dalam perancanga ini sensor yang digunakan adalah 

modul TCS3200 dengan keluaran frekuensi yang mewakili panjang gelombang warna 

yang dihasilkan oleh sensor. Output yang dihasilkan terdiri dari 4 element pembacaan 

yaitu RED, GREEN, BLUE dan CLEAR yang merupakan hasil pembacaan dari masing-

masing photo array didalam sensor.  

Untuk membaca masing masing elemen warna tersebut terdapat pin selector S2 dan 

S3 yang diset menggunakan kode bineruntuk menghaislkan output yang di inginkan. 

Adapun perancangan perangkat lunak untuk baca modul sensor warna TCS3200 mengacu 

pada perancangan sebagaimana ditunjukkan flowchart dalam Gambar 3.6. 
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Foto reflector 
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Gambar 3.6 Flowchart pembacaan sensor TCS3200. 

Sumber perancanaan 

3.2.2 Perancangan PWM 

PWM pada perancangan alat ini dikendalikan melalui software pada Ni-

Myrio. dengan asumsi register PWM yang digunakan melalui timer 0 adalah 8bit, 

dan timer yang digunakan mempunyai interval 1uS Maka waktu yang didapat 

Duty Cylce PWM untuk TH minimum adalah 1µS dan TH maksimum adalah 

255µS. Sementara itu amplitude pulsa yang didapat, mengacu pada level TTL 

yaitu 5V. keluaran pulsa PWM selanjutnya diumpankan ke bagian driver motor 

Servo guna pengaturan derajat motor. Adapun algoritma perancangan perangkat 

lunak PWM ditunjukkan dalam Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Flowchart pengolahan PWM. 

Sumber perancanaan 

 

3.2.4 Algoritma pembacaan sensor infrared  

Pada perancangan ini, sensor jarak infrared bekerja berdasarkan perubahan 

tegangan output terhadap jarak objek. Sensor infrared menggunakan metode pembacaan 

photo-reflector yaitu berupa pantulan yang kembali kepermukaan sensor saat sinar 

mengenai media penghalang. pada perancangan ini mempunyai output digital dimana 

output akan berlogika high saat media berada pada rang jangkauan dimuka sensor dan 
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akan belogika Low saat diluar jangkauan. Adapun algoritma yang digunakan untuk 

membaca sensor infrared menggunkan algoritma sederhana dalam Gambar 3.8. 

Start
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END
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Y

 

Gambar 3.8 Flowchart pembacaan sensor infrared. 

Sumber : perencanaan 

 

3.2.4 Algoritma scan warna pada objek 

Agar sistem dapat mendeteki warna objek yang sedang disensor, maka hasil 

pembacaan sensor warna selanjutnya dicocokkan (scan) dengan hasil kalibrasi untuk 

sample warna objek. Pencocokan dilakukan dengan memeriksa apakah maisng masing 

data parameter hasil pembacaan (RED, GREEN, BLUE dan CLEAR) berada pada range 

dari objek warna yang telah dibaca sebelumnya, jika ada kecocokan maka selanjutnya 

sistem dapat memberikan hasil berupa nilai yang dibaca tersebut. Adapun perancangan 

algoritma perangkat lunak untuk menentukan warna objek ditunjukkan dalam Gambar 

3.9.  
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Gambar 3.9 Flowchart scan warna objek. 

Sumber : perencanaan 

 

3.2.4 Algoritma Perangkat lunak keseluruhan 

 Adapun proses sistem secara keseluruhan ditunjukkan dalam Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10. Flowchart keseluruhan. 

Sumber: Perancangan 
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