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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Robotika 

2.1.1. Sejarah Robotika 

Robot diambil dari negara Ceko dalam bahasanya sering disebut worker 

atau dalam bahasa Indonesia pekerja. Robot adalah suata yang mampu 

menjalankan fungsi dengan kendali dari pengawasan manusia. 

Robot biasanya di operasikan di lingkungan laboratorium yang terdapat di 

negara maju seperti jepamh, Amerika Serikat robot tersebut difungsikan untuk 

kepentingan Industri maupun militer. Dengan teknologi yang serba canggih alat 

yang terdomodifikasi robot dapat membantu pekerjaan manusia, seiring dengan 

perkembangan teknologi khususnya dalam bidang elektronik peran robot ini dapat 

juga dijumpai pada bidang kedokteran, pertanian dan juga militer 

2.1.2. Jenis jenis Robot 

Robot didesain dan dibuat sesuai kebutuhan pengguna. Secara umum robot 

dibagi menjadi: 

1. Robot mobil (mobile robot)

a. Robot jenis terbang (aerial robot)

b. Robot jenis air (submarine robot)

c. Robot jenis daratan (ground robot)

2. Robot jenis manipulator

a. Kartesein

b. Silinder

c. Tangan robot

2.1.3. Karakteristik Robot 

robot manipulator secara umum terdiri dari input, sensor, catu 

daya, mekanis, perangkat gripper, prosessor, dan memori program, dapat 

ditunjukan dalam Gambar 2.1: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Robot
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Gambar 2.1 Komponen Sistem Robot  

(Widodo Budiharto, 2010)  

     

2.2. Mikrokontroller 

 Teknologi mikrokontroller sebagai terobosan yang hadir untuk memenuhi 

market need (kebutuhan pasar) dan teknologi yang sudah cukup lama terkenal di 

masyarakat. Adapun teknologi ini tergolong semikonduktor karena mempunyai 

kandungan transirtor yang tergolong lebih banyak. 

Teknologi mikrokontroller berbeda dengan sistem pada komputer, karena 

pada mikrokontroller hanya dapat mengelola kata angka dan lain-lain dan khusus 

pada aplikasi tertentu saja. Dan juga terdapat perbedaan menonjol  terletak pada 

perbandingan bagian memory sistem. ROM dan ROM.  

 

2.2.1. ATmega1284P 

Mikrokontroller ATmega1284P termasuk salah satu jenis mikrokontroler 

AVR RISC (Reduce Instruction Set Compiler), dalam penerapannya, instruksi 

yang dituliskan dikemas menjadi lebih simple dan secara umum ditulis dalam 

bentuk bahasa C, Basic dan Assembler sehingga user dapat membuat aplikasi 

yang cukup banyak hanya dengan menggunakan beberapa perintah instruksi saja. 

Bentuk IC ATmega1284P dapat ditunjukkan dalam Gambar 2.2: 

 

Prosessor  

Sensor 

Input  Mekanik  

memori 

Catu daya  

aktuator 
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Gambar 2.2 IC ATmega1284P 

( http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega1284p) 

 

mikrokontroller ATmega1284P mempunyai performa tinggi dan stabilitas 

yang kuat dan kemasan 40 pin (DIP40 package) sehingga sangat cocok digunakan 

pada perancangan karena mempunyai memori program dan internal RAM yang 

besar. Adapun alasan menggunakan AVR ATmega1284P adalah sebagai berikut: 

 Kapasitas memory program sebesar 128 KByte. 

 Kapasitas SRAM internal sebanyak 16 KByte. 

 Kapasitas EEPROM internal sebanyak 4 KByte. 

 Timer/Counter 8 bit dengan separate prescaler dan mode compare 

 Timer/Counter 16 bit dengan separate prescaler, mode compare dan 

Capture 

 Jumlah port I/O sebanyak 24 buah 

 2 Serial USART programmable 

 2 chanel PWM 8bit 

 Analog Comparator 

 Dan Internal RC Oscilator yang dapat dikalibrasi 

 8 channel 10bit ADC 

 Mempunyai JTAG dan SPI Interface 

 Mempunyai 130 instruksi assembler 

 

 

 

 

http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega1284p
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2.2.2. Konfigurasi ATmega1284P 

Konfigurasi mikrokontroller ATmega1284P digolongkan menjadi pin 

sumber tegangan, pin osilator, pin kontrol, pin I/0 dan pin untuk proses interupsi 

luar. Gambar 2.3 berikut merupakan konfigurasi pin ATmega1284P:  

 

Gambar 2.3 susunan pin ATMEGA 1284 

( www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega1284p/Documentation /) 

2.3. Sensor Proximity IR 

 Sensor adalah peralatan yang digunakan untuk merubah suatu besaran 

fisik menjadi besaran listrik sehingga dapat dianalisa dengan rangkaian listrik 

tertentu. Hampir seluruh peralatan elektronik yang ada mempunyai sensor 

didalamnya. Sensor  proximity  merupakan salah satu sensor yang  digunakan 

sebagai sensor garis pada perlombaan robot (KRI, Line Follower Contest), dimana 

robot tersebut jalan mengikuti garis. Prinsip kerja dari sensor IR adalah membaca 

objek benda dengan jarak 1 mm sampai dengan 2 cm saja tergantung jenis jenis 
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dari sensor ini. Dilengkapi dengan tegangan sumber 10 – 30 Vdc juga terdapat 

jenis yang mempunyai tegangan 100 – 200 VAC.  

 

Gambar 2.4 Bentuk Sensor Proximity IR 

(https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Infrared) 

 

2.3.1. Aplikasi Sensor Proximity IR 

 Aplikasi  sensor garis pada robot line follower dan  prinsip dasar kerja 

rangkaian sensor dimana robot tersebut jalan mengikuti garis dapat dilihat dalam 

Gambar 2.5:  

 

 

  

Gambar 2.5 Tranceiver/light Source (Tx)  dan Receiver/Detektor (Rx) Proximity 

IR 

 (S.T.D Septian, 2008) 
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Keterangan :  

1. Tranceiver/ light Source   

Tranceiver atau light Source berfungsi sebagai pengirim signal  cahaya 

(LED superbright , IR LED)  

2. Receiver/detektor 

Receiver atau detektor berfungsi sebagai penerima signal cahaya 

(Photodiode, LDR)  

 

Gambar 2.6 Rangkaian dasar Sensor Proximity IR 

(S.T.D Septian, 2008) 

 

 Pada Gambar 2.6 digambarkan bahwa led 1 sebagai Tranceiver (LED 

superbright) dan Q1 sebagai Receiver (Photo Transistor). Bila sensor mendapat 

garis putih (terang), maka phototransistor akan aktif dan menghasilkan tegangan 

rendah yang mendekati angka 0 volt, sebaliknya jika sensor terkena garis hitam  

(gelap), maka tegangan akan tinggi. 

 

2.4. Sensor Berat (Loadcell) 

Sensor loadcell merupakan  sensor  yang  dirancang  untuk mendeteksi 

Bentuk Sensor berat loadcell dapat ditunjukkan dalam Gambar 2.7: 
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Gambar 2.7 Sensor Berat Load Cell 1kg 

( www.lapantech.com “Load-133”cell.2013) 

 

2.4.1. Spesifikasi Sensor Berat (Loadcell) 

 Nilai keluaran dari transducer tersebut akan dimasukkan kedalam sebuah 

algoritma. Sebuah loadcell memiliki berbagai macam spesifikasi-spesifikasi yang 

telah dibuat. Spesifikasi loadcell dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.1: 

Tabel 2.1 Spesifikasi Sensor Berat (Load Cell) 1kg 

Sifat Nilai 

Bentuk CZL635 Sampai 1kg 

Jarak Ukuran  0,1kg Sampai 1kg 

Nilai Keluaran 0.7±0.15mv/V 

Ketaklinieran  0.05%FS 

Histeresis 0.03%FS 

Repeatabilitas 0.05%FS 

Timbul 0.05%FS/10min 

Temperatur Efek Dari Nol 0.03%FS/10°C 

Temperature Effect Dari Masa 0.02%FS/10°C 

Keseimbangan  ±1.0%FS 

Keseimbangan Masukan 1000±10ω 
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2.4.2. Modul Pengendali HX711 Loadcell 

HX711 adalah sebuah komponen terintegrasi dari “AVIA 

SEMICONDUCTOR”, HX711 presisi 24-bit analog to digital conventer ADC) 

yang didesain untuk sensor timbangan digital dal industrial control aplikasi yang 

terkoneksi sensor jembatan. HX711 adalah modul timbangan, yang memiliki 

prinsip kerja mengkonversi perubahan yang  terukur dalam perubahan resistansi 

dan 9 mengkonversinya ke dalam besaran tegangan melalui rangkaian yang ada. 

Modul melakukan komunikasi dengan computer/mikrokontroller melalui 

TTL232. Struktur yang sederhana, mudah dalam penggunaan, hasil yang stabil 

dan reliable, memiliki sensitivitas tinggi, dan mampu mengukur perubahan 

dengan cepat. Bentuk modul pengendali HX711 dapat ditunjukkan dalam Gambar 

2.8: 

Tabel 2.2 Spesifikasi Sensor Berat (Load Cell) 1kg (lanjutan) 

Keseimbangan Keluaran 1000±3ω 

Hambatan Isolasi  ≥ 2000MΩ Pada100v (DC) 

Rekomendasi Eksitasi 

Tegangan 

3V To 10V (DC) 

Izin Eksitasi Tegangan 3V To 18V (DC) 

Kerugian Jarak Temperatur -10°C To +40°C 

Operasi Jarak Temperatur -20°C To +60°C 

Beban Aman  120%FS 

Beban Terakhir 150%FS 

Koneksi  Eksitasi +: Merah 

 Eksitasi -: Hitam 

 Sinyal +: Hijau 

 Sinyal -: Putih 

Dimensi (P X L X T) 55 X 12.7 X 12.7mm (2.17 X 0.5 X 

0.5") 

Berat 20g 

Pemasangan 2x M5 
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Gambar 2.8 Modul Pengendali HX711 Loadcell 

(www.indo-ware.com) 

 

HX711 biasanya  digunakan pada bidang  aerospace, mekanik, elektrik, 

kimia, konstruksi, farmasi dan lainnya, digunakan untuk mengukur gaya, gaya 

tekanan,perpindahan, gaya tarikan, torsi, dan percepatan. Spesifikasinya yakni:  

 Differential input voltage: ±40mV(Full-scale differential input voltage ± 

40mV)  

 Data accuracy: 24 bit (24 bit A / D converter chip.)  

 Refresh frequency: 80 Hz  

 Operating Voltage : 5V DC  

 Operating current : <10 mA  

 Size:38mm*21mm*10mm  

 [http://indo-ware.com/data-sheet-hx7111-loadcell/] 

 

2.5. Radio Frequency Indentification (RFID) 

 Radio Frequency Identification (RFID) merupakan teknologi umum yang 

menggunakan gelombang radio dengan identifikasi nomer seri pada setiap objek, 

dengan prinsip kerjanya adalah kombinasi dari RFID reader dan RFID tag atau 

RFID transponder, seperti yang di tunjukkan dalam Gambar 2.9: 

http://www.indo-ware.com/
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Gambar 2.9 Diagram Sederhana RFID Secara Umum 

(P. M, Dwisnanto, 2010) 

 

 Pembaca RFID (RFID reader) akan mengidentifikasi tag RFID ketika 

sinyal dari RFID tag itu sendiri kompetibel, RFID merupakan sebuah teknologi 

dengan tujuan utama adalah indentifikasi dengan model yang fleksibel, dan 

mudah digunakan, RFID tag terdapat beberapa bagian penting yakni antenna, tag 

IC, substrate yang dikombinasikan untuk jalannya proses identifikasi. RFID dapat 

disediakan dalam  device  yang hanya dapat dibaca saja (Read Only) atau dapat 

dibaca dan ditulis (Read atau Write. Bagian-bagian utama RFID ditunjukkan 

dalam Gambar 2.10: 

 

Gambar 2.10 RFID Tag Secara Umum 

(P. M, Dwisnanto, 2010) 
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2.6. Motor DC 

Motor DC merupakan motor salah satu listrik yang mana memerlukan 

tegangan supai searah yang terdaat kumparan medan guna akan diubah dari energi 

listri menjadi energi gerak mekanik. Kumparan yang terdapat pada medan dalam 

motor DC terbagi menjadi 2 bagian yakni, stator (bagian yang selalu berputar) dan 

rotor (medan pada motor dc yang tidak berputar) medan pada motor dc disebut 

stator (bagian yang tidak berputar) biasanya juga disebut kumparan jangkar  

menggunakan arus langsung yang tidak langsung/direct-unidirectional. Motor DC 

memiliki 3 bagian atau komponen utama untuk dapat berputar sebagai berikut: 

1. Kutub medan 

Pada kutub medan yang terdapat Motor DC sederhana memiliki garis 

magnetik yang mempunyai energi besar dan akan melintasi ruang pada 

kutub terbuka yakni selatan dan utara, biasanya dipakai untuk yang lebih 

besar maupun komplek dan terjuga terdapat lebih dari satu 

elektromagnetik. 

2. Dinamo 

Dinamo dihubungkan pada penggerak untuk menggerakan beban, dinamo 

ini biasanya berbentuk silender. Dimana motor DC yang berukuran kecil, 

kondisi dinamo akan berputar pada mwdan magnet yang telah dibentuk 

oleh kutub-kutub dinamo itu sendiri.  

3. Commutator 

Bagian pada komponen ini ditemukan pada motor DC dan kegunannya 

yaitu melakukan transmisi arus antara sumberdaya listrik dan dinamo. 

 Keuntungan utama motor DC yakni melakukan pengendalian terhadap 

kecepatan agar tidak terjadi pemborosan daya dan juga kecepatan gerak motor  

maka dapat diatur beberapa cara yakni: 

1. Tegangan – dengan menaikkan tegangan  pada Motor DC maka kecepatan 

akan meningkat. 

2. Arus medan – dengan menurunkan arus pada Motor DC maka kecepatan 

akan meningkat. 
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Penggunaan Motor DC membutuhkan suatu rangkaian atau biasanya 

disebut rangkaian penggerak motor DC, terdapat beberapa komponen salah 

satunya adalah transistor yang dirangkai guna menjadi saklar elektronik. 

Transistor bekerja pada daerah saturasi yang berfungsi sebagai saklar tutup (on) 

dan juga daerah cut-off yang berfungsi sebagai saklar terbuka (off), bentuk motor 

DC seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.11: 

 

Gambar 2.11 Bentuk Motor DC 

(Taufik Dwi S. 2013) 

2.6.1. Driver Motor  

 Rangkaian H-Bridge merupakan rangkaian yang telah digunakan sebagai 

pengendali putaran motor atau biasa dikenal dengan driver motor. H- Bridge 

adalah suatu rangkaian elektronik yang dapat membuat motor atau pergerakan 

motor maju ataupun mundur. Dengan arah perputaran motor DC yang dapat 

berubah-ubah dengan cara membalikkan setiap tegangan yang masuk pada kutub 

rangkaian tersebut. contoh, pada terminal bermuatan postif (+) motor yang 

dihubungkan dengan kutub bermuatan positif (+) dan yang berada di catu daya 

juga terminal negatif (-) akan terhubung dengan kutub negatif (-)  pada catu daya, 

maka motor akan berputar searah jarum jam. Dan terjadi apabila sebaliknya maka 

motor akan berputar berlawanan dengan jarum jam. 

 Perkembangan dunia robotika yang khusus memakai rangkaian H-brige 

memiliki pertukaran catu daya pada masing masing kutub. Cara tersebut tidak bisa 

dilakukan secara manual. Maka dari itu dibutuhkan beberapa penukaran kutub 

terhadap terminal motor. Bentuk skema H-brige dapat ditunjukkan dalam Gambar 

2.12: 
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Gambar 2.12 Skema Sederhana H-Bridge 

(Taufik Dwi S. 2013) 

 

  H-bridge Stepper Motor Dual DC merupakan salah satu driver motor yang 

memiliki saklar yang telah disusun berbentuk huruf ‘H’, saklar tersebut berjumlah 

4 yang berguna mengubah arus listrik sehingga arah putarannya, bentuk driver 

tersebut dapat ditunjukkan dalam Gambar 2.13: 

 

Gambar 2.13 H-bridge Stepper Motor Dual DC 

(www.sfe.com) 

 

2.6.2. Motor Servo MG996R  

 Servo ini dilengkapi dengan gear logam sehingga menghasilkan torsi 

maksimal 10kg sangat ekstra tinggi dengan ukuran atau dimensi yang kecil . 

MG996R pada dasarnya adalah versi yang dikembangkan dari servo MG995 yang 

dulu terrkenal, dan dilengkapi dengan upgrade shock-proofing dan sistem kontrol 

PCB dan IC yang didesain ulang yang membuatnya lebih akurat daripada 

pendahulunya. Gear box dan motor juga telah diupgrade untuk memperbaiki pada 

https://www.aliexpress.com/item/H-bridge-Stepper-Motor-Dual-DC-Motor-Driver-Controller-Board-L9110S-For-Arduino/2038557946.html?spm=2114.search0306.4.10.Dr8HR0
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perhitungan bandwith. Unit ini dilengkapi dengan kabel 30cm dan konektor  

header 3 pin tipe S yang sesuai dengan receiver, standar torsi tinggi ini bisa 

berputar sekitar 120 derajat (60 derajat di setiap arah). perangkat keras atau 

perpustakaan untuk mengendalikan servo ini bergerak tanpa membangun 

pengendali motor dengan kotak umpan balik & gear, terutama karena akan muat 

di dimensi yang lebih kecil  kecil. Adapun Spesifikasi pada Motor Servo 

MG996R yakni:  

 Berat: 55 g 

 Dimensi: 40,7 x 19,7 x 42,9 mm approx.  

 Tegangan tunda: 9,4 kgf · cm (4,8 V), 11 kgf · cm (6 V)  

 Kecepatan operasi: 0,17 s / 60º (4,8 V), 0,14 s / 60º (6 V)  

 Tegangan operasi: 4,8 V 7,2 V  

 Arus: 500 mA –  

 Lebar pita mati: 5 μs  

 Kisaran suhu: 0 ºC - 4,8 V 7,2 V - 900 mA (6V) 

  

Motor servo merupakan motor yang mampu bekerja dalam dua arah (CW dan 

CCW) arah serta sudut untuk gerakan rotornya dapat dikendalikan dengan 

memberikan variasi lebar pulsa (duty cycle) sinyal PWM pada bagian pin 

kontrolnya. Bentuk motor servo dapat ditunjukkan dalam Gambar 2.14: 

Gambar 2.14 Bentuk Motor Servo MG996R 

(www.sfe.com) 
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2.7. LCD 2x16 

LCD (Liquid Cristal Display) adalah lapisan kaca berstruktur bening yang 

mempunyai campuran organic kaca itu sendiri dan elektroda transparan indium, 

bentuk tersebut mempunyai tampilan seven segment yang mana ketika elektroda 

diaktifkan dengan tegangan (medan listrik). Zat organik molekul yang Panjang 

dan silindris akan menyesuaiakan diri dengan elektroda dari seven segment.  

Bentuk LCDx16 dapat ditunjukkan dalam Gambar 2.15: 

 

Gambar 2.15 Bentuk LCD (Liquid Cristal Display) 

(www.sfe.com) 

 

Modul LCD biasanya digunakan pada sebagian besar proyek 

mikrokontreoller, alasannya adalah harga murah, ketersediaan dan pemrogram 

ramah. Sebagian besar dari kita akan menemukan display ini di kehidupan sehari-

hari kita, baik dikalkulator maupun alat elektrinik lainnya. LCD 16×2 dinamai 

demikian karena; ia memiliki 16 kolom dan 2 baris. Ada banyak kombinasi yang 

tersedia seperti, 8 × 1, 8 × 2, 10 × 2, 16 × 1, dll tapi yang paling banyak 

digunakan adalah LCD 16 × 2. Jadi, akan memiliki (16 × 2 = 32) total 32 karakter 

dan masing-masing karakter akan dibuat dari 5 × 8 Pixel Dots.Karakter tunggal 

dengan semua Pixelnya tunggal. masing-masing karakter memiliki (5 × 8 = 40) 40 

Pixels dan untuk 32 karakter yang akan kita miliki (32x40) 1280 

Pixels. Selanjutnya, LCD juga harus diinstruksikan tentang Posisi Piksel.  

LCD biasanya dilengkapi dengan memori dan register adapun ulasannya 

sebagai berikut : 

 

http://elektronika-dasar.web.id/wp-content/uploads/2012/06/LCD-HD-4470.jpg
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1. DDRAM (Display Data Random Access Memory) adalah memori dengan 

penempatan karakter yang akan ditampilkan berada. 

2.  CGRAM (Character Generator Random Access Memory) merupakan 

memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana bentuk dari 

karakter dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan. 

3.  CGROM (Character Generator Read Only Memory) merupakan memori 

untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana pola tersebut 

merupakan karakter dasar yang sudah ditentukan secara permanen oleh 

pabrikan pembuat LCD (Liquid Cristal Display) tersebut sehingga 

pengguna tinggal mangambilnya sesuai alamat memorinya dan tidak 

dapat merubah karakter dasar yang ada dalam CGROM. 

 

2.8. Wireless HC 

 Wireless jika diartikan maka didapat maka “tanpa kabel” ataupun nirkabel, 

yaitu suatu hubungan yang melakukan telekomunikasi dimana gelombang 

elektromagnetik dipakaisebagai pengganti media kabel. Dengan perkembangan 

yang pesat ini teknologi wireless sudah berkembang, dapat dilihat dapat dilihat 

dengan semakin banyaknya yang menggunakan telepon sellular, selain itu 

berkembang juga teknologi wireless yang dipakai untuk mengakses internet. 

 Modul Komunikasi Seri Nirkabel HC-12 digunakan sebagai aplikasi 

produk sensor nirkabel,  keamanan bangunan komunitas, kontrol nirkabel robot, 

remote control industri dan telemarketing. Transmisi nirkabel jarak jauh dengan 

spesifikasi (1.000 m di ruang terbuka / baud rate 5.000bps), Frekuensi kerja 

(433,4-473.0MHz, hingga 100 saluran komunikasi). Daya pemancar maksimum 

100mW (20dBm) (8 roda gigi dapat diatur) , melakukan komunikasi dengan 

perangkat eksternal melalui serial Pelabuhan Jumlah byte yang dikirim tidak 

terbatas satu kali Perbarui versi perangkat lunak melalui port serial, komunikasi 

port serial HC-12 nirkabel adalah multichannel generasi baru modul transmisi 

data nirkabel tertanam. frekuensi kerjanya adalah 433.4-473.0MHz, beberapa 

saluran dapat diatur, dengan loncatan 400 KHz, dan ada total 100 saluran.  

 Daya maksimum transmisi modul adalah 100mW (20dBm), sensitivitas 

penerimaan adalah -117dBm pada rate 5.000bps di udara, dan jarak komunikasi 
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1.000 m di ruang terbuka. Modul ini dienkapsulasi dengan lubang stempel, bisa 

mengadopsi pengelasan. Dimensinya adalah 27.8mm × 14.4mm × 4mm (termasuk 

tutup antena, tidak termasuk pegas antena), sehingga sangat nyaman bagi 

pengguna untuk masuk ke sistem aplikasi. Ada Antena antena PCB ANT1 pada 

modul, dan pengguna bisa menggunakan antena luar Band frekuensi 433M 

melalui kabel koaksial, Ada juga antena solder ANT2 dalam modul, dan sangat 

mudah bagi pengguna untuk memasang antena pegas. Pengguna bisa pilih salah 

satu antena ini sesuai dengan persyaratan penggunaan. Ada MCU di dalam modul, 

dan pengguna tidak perlu memprogram modul Secara terpisah, dan semua mode 

transmisi transparan hanya bertanggung jawab untuk menerima dan mengirim 

data port serial, sehingga mudah digunakan. Modul ini mengadopsi beberapa 

serial mode transmisi transparan port, dan pengguna bisa memilihnya dengan 

perintah AT sesuai dengan persyaratan penggunaan. Rata-rata arus kerja dari tiga 

mode FU1, FU2 dan FU3 dalam kondisi idle 80μa, 3.6mA masing-masing 16mA, 

dan maksimal arus kerja 100mA (dalam keadaan transmisi).  Bentuk Wireless HC 

dapat ditunjukkan dalam Gambar 2.16: 

Gambar 2.16 Bentuk Wireless HC 

(www.sfe.com) 

 

 

 

 

 

http://www.sfe.com/
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2.9. Baterai Li-Po  

Baterai polimer litium adalah baterai isi ulang teknologi lithium-ion dalam 

sistem kantong. Tidak seperti sel silinder dan prismatik, LiPo hadir dalam paket 

bentuk kecil yang membuat mereka lebih ringan namun juga kurang kaku. Setiap 

jenis kimia baterai, apakah itu Lithium-polymer, Lithium ion, nickel metal 

hydride, atau yang lainnya memiliki karakteristik khusus yang menentukan 

operasi, ukuran, berat dan sifat listriknya sendiri. Dengan mengenalkan siswa 

pada beberapa karakteristik listrik dari baterai Lithium-ion. Secara khusus, kita 

akan membahas: 

Dengan cepat menentukan State of Charge (SOC) baterai berdasarkan 

voltase, seperti yang digunakan setiap hari oleh miliaran orang di seluruh dunia 

untuk melihat berapa banyak baterai yang tertinggal di laptop atau telepon 

genggam, Menentukan cutoff tegangan rendah di mana tegangan baterai akan 

jatuh di bawah nilai yang dibutuhkan untuk mengoperasikan perangkat elektronik 

portabel, serta menentukan algoritma untuk pengisian dan pemakaian yang aman 

karena pengisian baterai terlalu banyak atau pemakaian terlalu lama dapat 

mengurangi masa pakai baterai, merusaknya, atau bahkan menyebabkan 

kebakaran dan ledakan, Memahami perilaku mengapung baterai, atau bagaimana 

voltase baterai berubah saat proses pengisian atau pelepasan dihentikan. 

Kapasitas energi dengan tingkat debit merupakan parameter desain penting 

untuk kendaraan listrik dan hibrida dengan baterai Lithium, perkakas listrik, dan 

perangkat elektronik portabel. Mengukur baterai untuk aplikasi, dengan 

memahami kapasitas baterai yang dapat digunakan yang berubah sebagai fungsi 

dari tingkat pelepasan, baterei Li-Po dapat ditunjukan dalam bentuk Gambar 2.17: 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Bentuk Battery Li-Po 
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