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BAB II 

DASAR TEORI 

1 BAB 2 DASAR TEORI 

2.1 Piranti Masukan ‘ 

2.1.1 Sensor IR Sharp (GP2Y0A41) 

Sensor Infrared Sharp GP2Y0A41 merupakan sensor pengukur jarak 

dengan pembacaan 4 cm sampai 30 cm [4]. Rentang pembacaan yang lebih pendek

memberikan resolusi yang tinggi dalam pengukuran, dan jarak deteksi minimum 

yang lebih rendah membuat sensor ini bagus digunakan untuk mendeteksi benda 

yang sangat dekat. 

Prinsip kerja dari sensor infrared sharp ini berbeda dengan sensor 

ultrasonik dalam mengukur jarak. Cahaya infrared dengan frekwensi sebesar 40 

kHz ini dipancarkan oleh transmitter sensor dan hasil pantulannya akan ditangkap 

oleh Infrared Detector Array, dimana sudut dari pantulan sinar infrared tersebut 

akan berubah sesuai jarak sensor terhadap obyek [4]. Panjang gelombang yang

digunakan sebesar 880 nm. Walaupun cahaya ini tak tampak oleh penglihatan 

manusia, dengan menggunakan IR detector card dan kamera maka cahaya ini dapat 

terlihat. Hubungan antara tegangan keluaran sensor ini berbanding terbalik dengan 

jarak pengukuannya. Pada Gambar 2.1 merupakan bentuk fisik dari sensor infrared 

sharp GP2Y0A41 dimana sensor ini mempunyai spesifikasi tegangan masukkan 

sebesar 4.5 volt - 5.5 volt DC, dengan rata-rata komsumsi arus sebesar 12 mA [6].

Gambar 2.1 Infrared Sensor Sharp GP2Y0A41 
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2.1.2 Sensor Ultrasonik (PING) 

Sensor Ultrasonik (PING) merupakan sensor jarak yang berkerja 

menggunakan prinsip pantulan dari gelombang suara dan digunakan untuk 

medeteksi suatu objek tertentu. Sensor ini memiliki rentang pembacaan cukup jauh 

yaitu 2 cm – 3 m. Sensor ultrasonik (PING) memiliki 3 pin yang digunakan untuk 

interface dengan mikrokontroler, atau kontroller lainnya. Pin-pin tersebut yitu 

VCC, GND dan Signal, pin Signal pada sensor PING merupakan transmitter 

sekaligus receiver.  

 Prinsip kerja dari sensor ini adalah mendeteksi suatu objek dengan cara 

memancarkan gelombang ultrasonik oleh transmiter, ketika gelombang tersebut 

mengenai suatu objek dan dipantulkan maka pantulan gelombang tersebut akan 

diterima bagian receiver sensor ini. Sensor ini akan memancarkan gelombang 

ultrasonik ketika pulsa high dalam kurun waktu 5 uS yang disulut oleh kontroler. 

Selanjutnya gelombang ultrasonik dengan frekwensi sebesar 40 kHz akan 

dipancarkan dalam kurun waktu 200 uS [5]. Gelombang tersebut akan merambat 

diudara dengan kecepatan 344,424 m/s atau jika dikalkulasi dalam satuan cm 

sebesar 29,034 uS [3]. Selama menunggu pantulan, PING akan menghasillkan 

sebuah pulsa yang mempresentasikan jarak antara sensor PING dengan objek. 

Pulsa-pulsa tersebut hanya akan berhenti ketika pantulan gelombang tersebut 

terdeteksi receiver sensor PING. 

 

Gambar 2.2  Sensor Ultrasonik PING 
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2.1.3 Sensor Gyroscope dan Accelerometer  (MPU6050) 

Sensor MPU6050 merupakan sensor yang terdiri dari 3 axis Gyroscope, 

3 axis Accelerometer [7] . Dalam penggunaanya sensor ini digunakan sebagai 

inputan orientasi pergerakan robot terhadap sumbu Z (Yaw), Sehingga robot dapat 

mengetahui global position melalui gyroscope. 

Kedua sensor Gyroscope dan Accelerometer terdiri dari 3 sumbu yaitu x, 

y, z  (pitch roll, dan yaw) dengan 16-bit perangkat keras analog to digital convertion 

(ADC) untuk setiap saluran. MPU6050 menggunakan interface I2C, dimana 

kecepatan clock pengaksesan dapat diatur sampai 400 kHz. Meskipun dengan 

kecepatan rendah tetapi sangat berguna karena hanya menggunakan dua kabel jalur 

yaitu SCL (clock) dan SDA (data). Meskipun projekboard dan kabel merupakan 

tambahan bahan, dua pullup resistor sangat dibutuhkan. Pada Gambar 2.3 

ditunjukkan bagaimana menghubungkan sensor menuju kontroler. Dua pullup 

resistor tersebut sangat penting terhubung pin sensor seluruhnya dengan benar 

sesuai dengan pin masing-masing. Dua pullup resistor akan selalu menjaga agar 

arus kecil yang terlewatkan diantara VCC dan pin, dengan kata lain, pullup akan 

menjaga logic level agar tetap valid jika pin tidak terhubung menuju pasangannya 

masing-masing. Tegangan kerja dari sensor ini adalah rentang 3.3 – 5 volt dengan 

konsumsi arus maksimal 12 mA. 

 

Gambar 2.3 Sensor Gyroscope dan Accelerometer MPU6050 
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2.2 Piranti Keluaran 

2.2.1 Motor Servo AX-18A 

Motor servo merupakan motor yang memiliki system closed feedback.   

Pada Skripsi ini, jenis motor servo yang digunakan adalah Motor servo Dynamixel 

AX-18A keluaran dari robotis. Dynamixel AX-18A merupakan smart actuator yang 

memiliki torsi hingga 18,3 kgf.cm dan resolusi 0,29 °, torsi yang lebih besar 

dibandingkan seri AX-12A [9]. Untuk jenis protokol yang digunakan adalah UART 

(Universel Asyncronhus Receiver Transmiter) Half Duplex dengan baudrate 7343 

bps -1 Mbps [3]. 

Dynamixel AX-18A juga memberikan feedback berupa temperature, load 

voltage, dan input voltage. 

 

Gambar 2.4 Motor Servo AX-18      

2.3 STM32 F407VETx 

STM32F407 VETx adalah salah satu seri mikrokontroler produksi dari 

STMicroelectronic. Mikrokontroler seri ini adalah seri mikrokontroller dengan 

spesifikasi high peformance dan juga I/O yang banyak. Prosesor berbasis 32 bit 

yang berarsitektur ARM Cortex-M4 dengan frekwensi hingga 168 MHz  serta 

dilengkapi 1Mb flash memory. Jumlah pin I/O yang disediakan mencapai 100 pin 

 Mikrokontroler ini dilengkapi 3 pin ADC (analod digita coverter) 

dengan 16 channel dan resolusi 12 bit. Pada fitur Timer, mikrokontroler ini 

memiliki 14 channel dengan resolusi 16 bit dan 32 bit. Selain itu mikrokontroller 



24 

 

ini dilengkapi 3 chanel fitur I2C, untuk fitur I2C beroperasi pada multimaster dan 

slave modes, dimana pada mode standard kecepatannya 100 kHz dan pada fast 

modes mencapai 400 kHz. Untuk komunikasi serial USART, mikrokontroller ini 

menyediakan 6 chanel yang mampu berkomunikasi dengan kecepatan hingga 5.25 

Mbit/s, dan10.5 Mbit/s untuk chanel USART 1 dan USART 6. Mode yang 

disediakan juga bervariasi yaitu komunikasi secara asynchronous, IrDA, dan Single 

Wire half duplex.  Selain komunikasi serial yang telah disebutkan, mikrokontroler 

ini juga menyediakan SPI yang mampu berkomunikasi hingga 18Mbit/s pada slave 

dan master modes di full-duplex dan simplex communication modes [8]. 

 

Gambar 2.5 STM32F407VETx LQFP100 

Berikut ini adalah spesifikasi STM32F407 

Chip mikrokontroler    STM32 F407 VETx LQFP100 

Tegangan Operasi   1.8v – 3.6v 

Tegangan Input Pin I/O  5v 

Tegangan Input ADC   1.8v - 3v 

Digital I/O Pin    100 

Analog Input    3 Channel (1 Channel 16 pin) 

Memory Flash    1 Mb 

SRAM     192 K SRAM  
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2.4 Algoritma Backtracking 

Backtrack algorithm atau algoritma rubut-balik yang diperkenalkan oleh 

D.H. Lehmer pada tahun 1950  [12]. Algioritma backtracking merupakan perbaikan 

dari algoritma brute-force (exhaustive search). Secara sistematis, algoritma 

backtracking mencari solusi persoalan di antara semua kemungkinan yang ada, 

tetapi hanya pencarian yang mengarah ke solusi saja yang dikembangkan, pilihan 

yang tidak mengarah ke solusi tidak dipertimbangkan lagi, sehingga waktu 

pencarian dapat dihemat dibandingkan dengan algoritma brute-force. Algoritma ini 

merupakan algoritma yang berdasar depth-first search (DFS) dimana dalam 

pencarian sebuah solusi diburuhkan sebuah pohon ruang status yang dibangun 

secara dinamis. Dapat dikatakan bahwa algoritma ini membangun solusi parsial dari 

kandidat-kandidat solusi kemudian mengevaluasi solusi parsial tersebut. Bilamana 

pada solusi tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka solusi tersebut tidak akan 

ditindak lanjuti secara berlanjut, artinya akan dilakukan pencarian solusi yang 

memenuhi persyaratan secara terus menerus  [11]. Pada algoritma DFS terdapat 

beberapa istilah yang digunakan sebagai penyelesaian suatu skema pencarian [13].   

Untuk ilustrasi algoritma ini tercantum pada Gambar 2.6 dan istilah-istilah tersebuat 

adalah sebagai berikut: 

1. Start merupakantitik awal dimana pencarian akan dimulai. 

2. Goal/Finish adalah simpul tujuan yang akan dicari solusinya. 

3. Current State adalah simpul yang akan diperiksa apakah simpul tersebut 

merupakan goal. 

4. Dead end merupakan sebuah simpul yang tidak memiliki edge lanjutan (jalan 

buntu). 
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Gambar 2.6 Ilustrasi Algoritma Backtracking 

Pada Gambar 2.6 terlihat bagaimana dilakukan pencarian sebuah solusi yang benar-

benar memenuhi persyaratan. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Pencarian solusi dilakukan dengan membentuk sebuah lintasan dari akar 

sampai ke daun. Simpul yang terlahir dinamakan simpul hidup sedangkan 

simpu simpul hidup yang diperbesar adalah simpul-E atau Expand Node (EN) 

2. Bilamana pada EN tidak mengarah pada sebuah solusi yang tepat, maka simpul 

itu dikatakan sebagai simpul mati. 

3. Bilamana posisi terakhir terdapat pada simpul mati, makan proses pencarian 

dilakukan dengan membangkitkan simpul anak yang baru dan jika tidak ada 

maka dilakukan backtrack pada induk. 

4. Proses pencarian akan berhenti ketika ditemukan sebuah solusi yang memenuhi 

persyaratan. 

Pertama-tama robot akan menulusuri lorong menuju ruangan yang terdekat, 

bilamana robot menemukan percabanga jalur maka robot akan memilih salah satu 

dari jalur tersebut. Bilamana jalur yang dipilih adalah jalan buntu atau tidak 

ditemukan solusi maka robot akan melakukan proses runut-balik ke percabangan 

tadi dan memilih jalur lainnya untuk melakukan proses pencarian selanjutnya. 

Proses tersebut tentu saja akan membuat robot mencoba semua kemungkinan solusi 

yang ada. Dengan menjelajahi semua ruangan pada arena, sehingga robot akan 
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dapat menemukan goal dan mampu menentukan jalur terpendek yang harus 

dilewati.    
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