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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

Komurindo adalah kompetisi muatan roket indonesia, kompetisi tahunan ini 

diselenggarakan sejak 2009. Kompetisi ini diikuti tingkat perguruan tinggi 

diseluruh indonesia setiap tahun dan sebagai sarana pendidikan. Dalam kompetisi 

ini mahasiswa diantang membuat sistem pemantau dan pengukuran dengan stabil, 

akurat dan tepat dibidang roket. Selain itu, mahasiswa belajar tentang membuat 

muatan roket dan roket EDF. Dalam kegiatan inii akan menaikkan kemampuan para 

mahasiswa dalam merancang bamgun serta uji roket dan muatan roket.[3] 

Kompetiisi diadakan karena memiliki tujuan yaitu : 

1) Menumbuhkanirasa persatuan, kesatuanidan nasionalisme dan rasa cinta

pada dirgantara akan teknologi penerbangan kepada mahasiswa dan

masyarakat awam.

2) Menaikan kemapuan setiap mahasiswa dalam merancang bangun

dan pengujian muatan sroket dan roket EDF.

3) Menaikan kemampuan setiap mahasiswa pada teknologi pendeteksi jauh,

pengendali pada muatan roket dan roket EDF.

Tahun ini pada  kategori muatan roket memiliki tema “Pemantauan Grafis 

Sikap Roket Uji Muatan dalam Visualisasi Odometri Tiga Dimensi (3D Odometri 

Visual Grafis)” dan menggunakan sistem perlombaan yang berbeda dari tahun 

sebelumnya. Secara singkat kompetisi ini yaitu :

1) Muatan roket seharusnya memiliki kekuatan penyimpanan data odometri

3D hingga roket terpisah oleh muatan, data yang tersimpan nantinya harus

dikirim kembali secara penuh ke komputer antenna tracker selama

bergerak turun (dengan parasut) sampai muatan roket mendarat ditanah.

2) Ketika roket bergerak keatas, pada ketinggian (±600𝑚) sistem muatan

roket akan terpisah secara otomatis dari roket, saat itu sistem pengirim data

tersimpan dan dioprasikan pada muatan roket memalui perintah dari

antenna tracker yang dipandu jurI.
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3) Untuk persiapan peluncuran roket, para masiswa akan diberiikan apa-apa 

oleh juri, perintah telecomand diberikan untuk mengaktifkan sistem dari 

transmisi. Kegagalan fungsi dari telecommand dapat menyebabkan proses 

peluncuran. 

4) Proses transmisi data pada muatan roket dibagi menjadi 2 bagian. Yang 

pertama adalah sistem transmisi dengan hitungan 12 detik saat mulai 

meluncur, untuk mengirim dan menyimpan data attitude roket. 

Tabel 2.1 Format transmisi data 12 detik pertama 

 
5) Proses transmisi data yang kedua adalah 60 detik setelah 12 detik pertama 

saat pengiriman data penuh yang tersimpan. Data attitude seharusnya lebih 

presisi kaarena jumlah sampel data lebih banyak dan padat. 

 
Tabel 2.2 Format transmisi data 60 detik kedua 

 
6) Sistem transmisi data dari muatan roket dan antenna tracker harus 

menggunakan saluran frekuensi yang telah ditentukan oleh panitia, 

termasu data dari telecommand dan data attitude (orientasi terhadap bumi, 

percepatan dan arah mata angin atau kompas). 

7) Saat muatan roket melkukan pemisan terhadap roket peserta boleh mulai 

melakukan pengendalian jarak jauh muatan roket melalui telecommand, 

ataupun muatan roket bergerak dengan otomatis. Namun demikian, 
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muatan roket harus dapat dimatikan setelah pengirimanan data selesai 

(minimum12 detik dan 60 detik). 

8) Sistem penilaian perlombaan dilakukan dalam 3 tahapan yaitu uji fungsi 

keseluruh, uji antenna tracker dan uji peluncuran. 

9) Pada tahapan pengujian uji fungsi, uji antenna tracker dan uji peluncuran 

roket memiliki cara tersendiri dalam penilaian. 

 
2.2 Pengertian Antenna 

Antenna ialah suatu perangkat yang dignakan sebagai pengirim dan 

menerima aliran gelombang radio atau elektromagnet. Pemancaran adalah 

merpakan suatu perpindahan aliran gelombang radio atau elektromagnet dari 

saluran pengirim keruang bebas melalui antenna pemancar. Sedangkakn 

penerimaan adalah merupakan suatu proses penerimaan aliran gelombang radio 

atau elektromagnet dari ruang bebas melalui antenna penerima. 

Secara umumiantenna dibedakan menjadi beberapanmacam yaitu antenna 

isotropis, antennanomnidirectional, antennamdirectional,iantenna phase array, 

antennaioptimal daniantenna adaptif. 

 
2.2.1 Antenna Directional 

Antenna directional adalah antenna yang mempunyai pemancaran sinyal 

dengan pola satu arah tertentu. Antenna ini digunakan sebagai penghubung antara 

gedung dan daerah (konfigurasi poin ke poin) yang mempunyau jangkauan 

konfigurasi area yang kecil seperti pada lorong-lorong yang  panjang. Antenna jenis  

ini merupakan antenna dengan jenis narrow beamwidh,  dengan sudut pemancaran 

yang kecil dengan daya lebih terarah, jarak dari antenna jenis ini tidak bisa 

menjangkau area yang luas, antenna directional mengirim dan menerima sinyal 

radio hanya pada satu arah dan pada umumnya fokus sinyalnya sangat sempit, dan 

umumnya dignakan untuk koneksi poin ke- poin¸ atau multiple point, macam-

macam dari antenna directional sendiri seperti antenna grid, antenna disk 

parabolic, antenna yagi, antenna sekroral.[2] Dimana pola radiasi dari antenna 

directional akan ditunjukkan pada gambar 2.1  



7 
 

Gambar 2.1 Pola radiasi antenna directional 

(http://mlaiq.blogspot.co.id/) 

 
2.2.1.1 Antenna Yagi 

Antenna yagi ialah salah suatu jenismantenna radio yangmdiciptakan 

Hidetsugu Yagi, dimana antenna ini sangat bersifat directional dengan menambah 

gain pada salahmsatu arah darimantenna. Pada satu sisi antenna yang berada 

dibelakang reflector memiliki gain yang bersifat kecil dibandingkan directors. 

Sehingga pola radiasi antenna memiliki gain tertinggi untuk menjangkau 

komunikasi yang baik. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bagian antenna yagi 

(http://masterparaboladigital.blogspot.co.id) 

 

2.3 Antenna Tracker 

Sistem antenna tracker disini adalah sebagai sisttem kendali aktuator 

dengan 2 jenis derajat dari pergerakan pitch dan yaw, sebagai platforn antenna yang 

mampu bergerak aktif menggarah ke roket saat meluncur muatan roket tergantung 

diparasut atau terjatuh disuatu tempat pendaratan. Antenna tracker berkerja 
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berdasarkan letak dari muatan roket terhadap antenna tracker berbasis sensor 

Global Positioning System (GPS) yang dipasang dimuatan roket. Berdasarkan data 

dari gps berupa longitude dan latitude dari posisi muatan roket yang dapat ditntukan 

arah hadap muatan roker terhadap antenna tracker, hal ini dapat digunakan sebagai 

pengendali sistem aktuator antenna tracker. antenna tracker dibuat dengan 

kemampuan pelacakan arah dari sumber sinyal transmisi oleh muatan roket 

berdasarkan sinyal. [3] 

Pada umumnya antenna terdiri elemen yang tersambung dengan saluran 

transmisi dari pemancar maupun penerima yang berkaitan dengan gelombang 

elektromagnet. Cara kerja dari antenna adalah ketika logam dialiri dengan muata 

listrik yang berbeda dan berubah-ubah, sehingga muncul gelombang elektromagnet 

yang akan merambat ke arah tertentu. Dengan adanya gelombang elektromagnet 

dapat meletakkan sinyal informasi seperti suara, text dan sms sebagainya, pada saat 

gelombang elektromagnet bertemu dengan benda logam maka gelombang tersebut 

akan mengakibatkan perubahan muatan pada logam yang nantinya bisa diartikan 

menjadi sinyal listrik dan bisa diolah menjadi informasi yang nantinya dikirimkan. 

Pada antenna tracker terdapat karakter yang harus diperhatikan dalam memilih 

jenis antenna, yaitu: 

1) Pola radiasi ialah proses radiasi yang berkaitan dengan kekuatan 

gelombang radio yang dipancarkan oleh antenna atau tingkat penerima 

sinyal yang diterima oleh antenna pada sudut yang berbeda. Pada 

umumnya pola radiasi ini digambarkan dalam bentuk plot 3 dimensi. Pola 

radiasi pada antenna 3D ini dibentuk dengan 2 pola macam yaitu pola 

elevasi dan pola azimuth. Bentuk dari radiasi dan pola directive yang mana 

membentuk bola berkas yang sempit dengan radiasi sangat tinggi. 

2) Gain dari parameter antenna yang mengukur kemampuan antenna yang 

mengarah radiasi sinyalnya atau penerima sinyalnya dari arah yang 

tertentu. Dengan kata lain, gain digunakan untuk mengukur ketepatan 

sebuah antenna. Gain diukur satuan bentuk decibel. 

3) Polarisasimdapat diartikan sebagai arah rambat dari medan listrik atau 

penyebaran vektor medan listrik,ipolarisasi antenna yang dimaksud disini 

adalah orientasi medannlistrik dari gelombang radio yang berhubungan 
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dengannpermukaan bumi dan kecocokan strukturnfisik antenna dengan 

orientasinya. Mengenali polarisasimbermanfaatmuntuk mendapatkan 

efisiensiimaksimum padaitrasmisi sinyal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Antenna tracker 

 

2.4 Arduino 

Arduino adalah mikrokontroller dengan pengendali micro single-board 

yang bersifat open-source, salah satu mikrokontroller berbasis ATMega untuk 

mempermudah dalam berbagai macam. Modul ini dilengkapi dengan berbagai 

macam hal yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja mikrokontroller, tidak perlu 

perangkat chip programer karena didalamnya sudah ada. 

 
Tabel 2.3 Macam – macam arduino 

No Jenis Arduino Penjelasan 

1 ArduinoiUnoo Arduino Uno adalah papan mikrokontroler berdasarkan 

ATmega328 (datasheet) 

2 ArduinoiDuee The Arduino Due adalah papan mikrokontroler 

berdasarkan Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU 

(datasheet). 

3 ArduinoiLeonardo Arduino Leonardo adalah papan mikrokontroler 

berdasarkan ATmega32u4 (datasheet) 
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Tabel 2.3 Macam – macam arduino (lanjutan) 

4 Arduino Mega 2560 Arduino mega 2560 adalah papan mikrokontroler 

ATmega2560 berdasarkan (datasheet) 

5 Arduino Intel Galileo Galileo adalah papan mikrokontroler berdasarkan Intel 

® Quark SoC X1000 Application Processor, 32-Bit 

sistem Pentium-Kelas Intel pada sebuah chip 

(datasheet) 

6 Arduino Pro Mikro AT Arduino Mikro adalah board mikrokontroler 

berdasarkan ATmega32u4 (datasheet), yang 

dikembangkan bersama dengan Adafruit. 

7 Arduino Nano R3 Arduino Nano R3 adalah sebuah papan kecil, lengkap, 

dan ramah-papan tempat memotong roti berdasarkan 

ATmega328 (Arduino Nano 3.x) atau ATmega168 

(Arduino Nano 2.x). 

8 Arduino Pro Mini Arduino ProMini ditujukan untuk pengguna tingkat 

lanjut yang membutuhkan fleksibilitas, biaya rendah, 

dan ukuran kecil. 

9 Arduino Mega ADK Arduino MEGA ADK adalah  

board mikrokontroler ATmega2560 berdasarkan 

(datasheet). 

10 Arduino Esplora Arduino Esplora adalah papan mikrokontroler berasal 

dari Arduino Leonardo. Esplora berbeda dari semua 

papan Arduino sebelumnya dalam hal ini menyediakan 

sejumlah built-in, Siap digunakan set sensor onboard 

untuk interaksi. 

Sumber : http://andri_mz.staff.ipb.ac.id/jenis-jenis-arduino/ 

2.4.1 Arduino Due 

Arduino due merupakan mikrokontroller yang berbasis Atmel SAM3X8E 

ARM Cortex-M3 CPU. Arduino due adalah mikrokontroller dengan keluaran 

model pertama yang menggunakan sistem 32 bit ARM mikrokontroller. Berbeda 

dari jenis arduino yang lain, arduino tipe ini beroprasi pada tegangan 3,3V begitu 

juda dengan pin output yang hanya sebesar 3,3V. Berikut spesifikasi arduino due. 
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Tabel 2.4 Spesifikasi arduino due 

Microkontroler AT91SAM3X8E 

Tegangan Kerja 3.3V 

Tegangan Masukan 7-12V 

Batas tegangan masukan 6-16V 

Digital I/O Pins 54 (of which 12 provide PWM output) 

Analog Input Pins 12 

Analog Output Pins 2 (DAC) 

Total arus DC I/O pin 130 mA 

Arus DC untuk 3.3V Pin 800 mA 

Arus DC untuk 5V Pin 800 mA 

Flash Memory 512 KB all available for the user applications 

SRAM 96 KB (two banks: 64KB and 32KB) 

Clock Speed 84 MHz 

Sumber : http:/arduino.cc/usa/arduino-due 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Board arduino due 

(www.pololu.com) 

 
2.5 Motor Stepper 

Motor stepper adalah satu jenis motor dc yang dikendalikan dengan pulsa 

digital. Sebenarnya yang membedakan antara motor stepper dengan motor jenis 

lainnya  misalnya  pada  motor  AC  dann motor   DC  salah    satunya   adalah   dari 

segi putarannya. Motor stepper merupakan motor DC yang tidak mempunyai 

komutator. Umumnya motor stepper hanya mempunyai kumparan pada bagian 

stator sedangkan pada bagian rotor merupakan magnet permanen (bahan 

ferromagnetic). Karena konstruksi inilah maka motor stepper dapat diatur posisinya 
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pada posisi tertentu dan atau berputar ke arah yang diinginkan, apakah searah jarum 

jam atau sebaliknya. Ada tiga jenis motor stepper yaitu motor stepper Magnet 

Permanen, Variable Reluctance dan Hybrid. Semua jenis tersebut melakukan fungsi 

dasar yang sama, tetapi mempunyai perbedaan penting pada beberapa aplikasi. 

Motor stepper dapat berputar dengan sudut step yang bisa berbagai bentuk 

tergantung motor yang dipakai. Untuk ukuran step motor stepper berada range 0,90 

sampai 900. Misal sudut step 7,50; 150; 300 dan seterusnya tergantung aplikasi atau 

kebutuhan motor yang digunakan. 

dan kokoh. Dengan adanya selingan sudut step tersebut akan lebih memudahkan 

untuk melakukan pengontrolan serta pengontrolan dapat langsung menggunakan 

sinyal digital tanpa perlu menggunakan rangkaian closed-loop feedback untuk 

memonitor posisinya. Dengan alasan inilah maka motor stepper banyak digunakan 

sebagai  aktuator yang  menerapkan rangkaian digital  sebagai pengontrol  (driver), 

atau sebagai interface ke piranti yang berbasis mikrokontroller. [9] 

 

2.5.1 Kelebihan Motor Stepper 

Kelebihan motor stepper dibandingkan dengan motor DC biasa adalah : 

1) Sudut rotasi motor proporsional dengan pulsa masukan sehingga lebih 

mudah diatur. 

2) Motor dapatilangsung memberikan torsiipenuh pada saat mulaiibergerak. 

3) Posisi danipergerakan repetisinya dapat ditentukan secara presisi 

4) Memiliki respon yang sangat baik terhadap mulai, stop dan berbalik 

(perputaran). 

5) Sangatirealibel karena tidak adanyaisikat yang bersentuhan denganirotor 

seperti padaamotor DC. 

6) Dapat menghasilkan perputaran yang lambat sehingga beban dapat dikopel 

langsung ke porosnya. 

7) Frekuensiiperputaran dapat ditentukanmsecara bebas dannmudah pada 

rangeiyang luas. 

2.5.2 Prinsip Kerja Motor Stepper 

Prinsip kerjaidari motor stepperiyaitu mengubah pulsa-pulsa input menjadi 

gerakan mekanis diskrit. Oleh karena itu untuk menggerakkan motor stepper 
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diperlukan pengendalin motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. 

Berikutmini adalahmilustrasi struktur motor stepper sederhanamdan pulsamyang 

dibutuhkan untuk menggerakkannya yang ditunjukkan dalam Gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kinerja dari motor stepper 

(http://zonaelektro.net) 

2.5.3 Jenis - Jenis Motor Stepper 

Berdasarkanistruktur rotor dannstatoripada motor stepper, makammotor 

stepper dapat dikategorikanndalam 3 jenis sebagainberikut : 

 
2.5.3.1 Motor Stepper Variable Reluctance (VR) 

Motor stepperujenis ini telah lamauada dan merupakan jenis motoruyang 

secara struktural paling mudahuuntuk dipahami. Motor ini terdiri atas sebuah rotor 

besi lunak denganubeberapa gerigi dan sebuah lilitan stator. Ketika lilitan stator 

diberi energi denganaarusuDC, kutub-kutubnya menjadi termagnetasi. Perputaran 

terjadi ketikangigi-gigi rotor tertarik oleh kutub-kutub stator. Berikut ini adalah 

penampangimelintang dari motor stepper tipe variable reluctance yangditunjukkan 

dalamiGambar 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Motor dengan type variabele reluctancse (VR) 

(http://www.studyelectrical.com) 

http://zonaelektro.net/tag/struktur-motor-stepper/
http://zonaelektro.net/motor-stepper/prinsip-kerja-motor-stepper/
http://zonaelektro.net/motor-stepper/motor-stepper-tipe-variable-reluctance-vr/
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2.5.3.2 Motor Stepper Permanent Magnet (PM) 

Motor stepper dengan jenis ini memiliki rotor yang berbentuk sperti kaleng 

bundar yang terdiri atas lapisan magnet permanen yang diselang-seling dengan 

berlawanan. Dengan adanya magnet permanen, maka intensitas fluks magnet dalam 

motor ini akan meningkat sehingga dapat menghasilkan torsi yang lebih besar. 

Motor jenis ini biasanya memiliki resolusi langkah (step) yang rendah yaitu antara 

kutub yang ini adalah penggambaran sederhana dari motor stepper dengan tipe 

permanent magnet yang ditunjukkan dalam Gambar 2.7 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Motor dengan type permanet magnet (PM) 

(http://www.studyelectrical.com) 

 
2.5.3.3 Motor Stepper Hybrid (HB) 

Motor stepper jenis hybrid memiliki pola yang  merupakan  kombinasi dari 

kedua tipe motor stepper sebelumnya. Motor stepper tipe hibrid memiliki gigi-gigi 

seperti pada motor tipe VR dan juga memiliki magnet permanen yang tersusun 

secara sehubungan pada batang porosnya seperti motor tipe PM. Motor tipe ini 

paling banyak digunakan dalam berbagai aplikasi karena kinerja lebih baik. Motor 

tipe hybrid dapat menghasilkan resolusi langkah tinggi dengan yaiut antara 

3,6° sampapi 0,9° langkah atau 100  400 perlangkah setiap putaran. Berikut ini 

adalah permukaan dari motor stepper tipe hybrid yang ditunjukkan dalam Gambar 

2.8 

 

 

 

http://zonaelektro.net/tag/tipe-motor-stepper/
http://zonaelektro.net/motor-stepper/motor-stepper-tipe-permanent-magnet-pm/
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Gambar 2.8 Motor stepper type hybrid 

(elektronika-dasar.web.id) 

Berdasarkan metode perancangan rangkain pengendalinya, motor stepper 

dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu motor stepper unipolar dan motor stepper 

bipolar. 

2.5.3.4 Motor Stepper Unipolar 

Rangkaian pengendali motor stepper unipolar lebih mudah dirancang 

karena hanya memerlukan satu switch/transistor setiap lilitannya. Untuk 

menjalankan dan menghentikan motor ini cukup dengan menerapkan pulsa digital 

yang hanya terdiri atas tegangan positif dan nol (ground) pada salah satu 

terminallilitan (wound) pada motor sementara terminal lainnya disupply dengan 

tegangan positif konstan (VM) pada bagian tengah dari lilitan yang ditunjukkan 

dalam Gambar 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Motor dengan lilitan unipolar 

(http://zonaelektro.nt) 

http://zonaelektro.net/motor-stepper/motor-stepper-dengan-lilitan-unipolar/
http://zonaelektro.net/motor-stepper/motor-stepper-tipe-hibrid/
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2.5.3.5 Motor Stepper Bipolar 

Motor stepper dengan lilitan bipolar digunakan sinyal pulsa yang berubah-

ubah dari positif ke negatif dan kebalikannya. Jadi pada setiap terminal lilitan (A & 

B)  harus  dihubungkan  dengan  sinyal  yang  mengayun   dari   positif ke  negatif 

dan sebaliknya. Karena itu dibutuhkan rangkaian pengendali yang agak lebih 

kompleks daripada rangkaian pengendali untuk motor unipolar. Motor stepper 

bipolar memiliki keunggulan dibandingkan dengan motor stepper unipolar dalam 

hal torsi lebih besar untuk seukuran yang sama yang ditunjukkan dalam Gambar 

2.10 [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Motor stepper dengan lilitan bipolar 

(http://www.partner3d.com) 

2.6 Motor Servo 

Motor servo adalahisebuah motor dc yang dilengkapai rankaina kendali 

dengan sistem close fedback yang menyambungkan dalam motor tersebut. Pada 

servo posisiiputaran sumbu dari motoriakan diinformasikan kembaliikerangkaian 

kontrol yang ada didalam motor, Motor servo biasanyaihanya bergerak mencapai 

sudut  tertentu  dan  tidak  bersambungan  seperti  motoridc ataupun  motor  stepper.  

Walau demikianiuntuk beberapa keperluan tertentu,motor servo dapat dimodifikasi 

agaribergerak kontinyu. 

Motor servo mampu berkerja 2 arah clockwise dan counter clockwise 

dimana arah dan sudut pergerakan rotornya dapat dikendalkan dengan memberikn 

variasi lebar pulsa sinyal pulsa widht modulation pada pin input kontolernya. Motor 

servo bisa berputar secara lambat, biasanya diperlihatkan oleh nilai putaranya, 
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namun motor servo memiliki torsi yang kuat karena internal gearnya. Pada motor 

servo dapat digambarkan bahwa sebuah memiliki : 

 
1. Tiga jalur kabel : Power, grond dan pulse 

2. Pulse untuk mengendalikan posisi nilai putarannya. 

3. Operasional dari servo motor dikendalikan oleh sebuah pulsa selebar ±20 

mS, dimana lebar pulsa antara 0,5 mS 2 mS menyatakan akhir dari range 

sudut maksimum. 

4. Kontruksi didalamnya meliputi internal gear, potensiometer dan feedback 

kontrol. 

 

2.6.1 Jenis – Jenis Motor Servo 

2.6.1.1 Motor Servo Continius 

Motor servo mampu bergerak dengan 2 arah (searah jarum jam dan 

berlawanan jarum jam) tanpa batasan penyimpangan arah sudut putaran (dapat 

berputar secara kontinyu). [1] 

 

2.6.1.2 Motor Servo Standart 𝟏𝟖𝟎° 

Pada jenis motor servo ini hanya mampu bergerak dua arah (searah jarum 

jam dan berlawanan jarum jam) dengan batasan penyimpangan masing-masing 

sudut mencapai 90° sehingga total deftleksi sudut dari kiri – tengah – kanan adalah 

180° seperti Gambar 2.11 [1] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.11 Motor servo 180° 

(http://jakomodell.hu) 

 
 
 
 



18 
 

2.7 IC TB6600HQ 

TB6600HQ adalah ic untuk memutar motor dengan cara diberikannya 

sinyal, jenis ic ini mengikuti jenis motor yang dikendalikannya, untuk motor 

stepper Nema 17, Nema 23 contoh driver–nya adalah TB6600HQ. TB6600HQ 

adalah ic dengan pwm jenis chip tunggal bipolar dengan langkah kecil dan. Ic motor 

ini mempunyai fitur sebagai berikut : 

1. Cocok untuk motor stepper nema17, nema23, nema34 bipolar. 

2. Bisa dipasang DIP switch untuk mengatur langkah kecil. 

3. Masukan tegangan terendah pada 10VDC – 42VDC. 

4. Output arus sebesar 4.5Amps. 

5. Auto standby setengah sirkuit reduksi arus onboard. 

6. Thermal shutdown (IC). 

7. Rangkaian (ULVO) dan tegangan pengunci (IC) 

8. Dibangun diatas sirkuit deteksi arus (ISD) 

 
2.7.1 Micro Stepping 

Micro stepping adalah mengendalikan motor stepper dengan memberikan 

setengah gelombang sinyal sinus. Dengan cara ini langkah motor stepper lebih kecil 

dan halus pergerakannya, mengurangi resonansi pada motor stepper. Saklar DIP 

4way digunakan untuk mengatur mode micro step (Penuh, Setengah, Delapan, 

Enam Belas). 

 
2.7.2 Step Pulse 

Siklus kerja (duty cycle) positif minimal pada step pulsa masukan harus 

2.2us dan diperlukan sinyal 5V (TTL). Pulsa positif pada masukkan step akan 

mengaktifkan operasi step. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 IC TB600HG 

(http://www.electronics-lab.com) 
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2.8 IC LM358 

LM358 adalah IC penguat operasional ganda (dual operational amplifiers / 

Op-Amps). Komponen elektronika ini terdiri atas dua penguat operasional high-

gain, dirancang untuk beroperasi cukup dari satu catu daya tunggal dengan rentang 

tegangan yang lebar untuk flesibilitas penuh dalam menerapkan rancangan 

rangkaian elektronika. Dapat juga menggunakan catu daya terpisah selama 

perbedaan tegangan antara kedua catu daya antara 3V hingga 32V dan Vcc 

setidaknya 1,5 volt lebih tinggi dibanding tegangan masukan moda-bersama (input 

common-mode voltage). Tarikan dari arus pasokan rendah (low supply current 

drain) bersifat independen dari besarnya tegangan catu daya 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Gambar 2.13 IC LM358 

(http://damasusriko.blogspot.co.id) 

 

2.9 Roda Gigi (Gear) 

Roda gigi (Gear) atau roda gigi merupakan extension atau perpanjangan 

dari penggerak utama. Selain itu gear juga dapat berfungsi sebagai pengubah sumbu 

putaran, misalnya dari putaran horisontal menjadi vertikal dan berfungsi sebagai 

penambah tenaga putaran atau pengurang tenaga putaran, tergantung dari jenis gear 

yang digunakan. Secara umum fungsi dari roda gigi ialah: 

1) Meneruskan daya dari poros penggerak keporos yang digerakkan. 

2) Mengubah putaran dari poros penggerak keporos yang digerakkan yaitu 

dari putaran tinggi keputaran rendah atau dari putaran rendah ke putaran 

tinggi. 

3) Memindahkan zat cair dari satu ketempat yang lain. 
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Gambar 2.14 Roda gigi (gear) 

 
2.10 Global Positioning System (GPS) 

 GPS atau kepanjangan dari global positioning system adalah sistem untuk 

meletakkan  posisi di  permukaan bumi dengan bantuan penyesuaian  sinyal satelit. 

Sistemiini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyaligelombang mikro ke  

bumi. Sinyal ini diterima oleh alatidipermukaan dan digunakan untuk menentukan 

posisi, kecepatan, arah dan waktu. Sistem gps ini dikembangkan oleh Departemen 

PertahananiAmerika Serikat. Sistem ini menggunakanisatelit yang berbeda diorbit 

koordinatilokasi. Koordinat posisi ini akaniselalu mempunyai faktor kesalahan. 

Misal alat tersebut memperlihatkan sebuah pin koordinat dengan akurasi 

tiga meter, artinya posisi sebenarnya berada dimana saja dalam radius tiga meter 

dari lokasi tersebut. Makin kecil angka akurasi, maka posisi alat akan menjadi 

semakin tepat. Setiap daerah di atas permukaan bumi ini minimal terjangkau oleh 

3-4 satelit. Setiap GPS terbaru bisa menerima sampai dengan 12 satelit sekaligus. 

Kondisi langit yang cerah dan bebas dari halangan membuat GPS dapat dengan 

mudah menangkap sinyal yang dikirimkan oleh satelit. Semakin banyak satelit yang 

diterima oleh GPS, maka akurasi yang diberikan akan semakin tinggi. Cara kerja 

GPS secara logika ada lima langkah yaitu : 

1) Memakai perbandingan triangulation dari satelit. 

2) Untuk perhitungan triangulation GPS mengukur jarak menggunakan 

waktu pengiriman sinyal. 

3) Untuk mengukur waktu pengiriman, GPS memerlukan akurasi waktu yang 

tinggi. 
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4) Untuk perhitungan jarak, harus diketahui dengan pasti posisi satelit dan 

ketinggian pada orbitnya. 

5) Mengoreksi delay sinyal waktu perjalanan di atmosfer sampai diterima 

oleh receiver. 

Satelit GPS berputar mengelilingi bumi selama 12 jam di dalam orbit yang 

akurat dan mengirimkan sinyal informasi ke bumi. GPS receiver mengambil 

informasi dan dengan menggunakan perhitungan triangulation untuk menghitung 

lokasi pemakai yang tepat. GPS akan membandingkan waktu sinyal dikirim dengan 

waktu sinyal diterima, maka akan diketahui berapa jarak satelit. Sebuah GPS 

receiver harus mendapatkan minimal tiga satelit agar dapat menghitung posisi 2D 

(Latitude dan longitude) dan track pergerakan. Jika dapat menerima empat atau 

lebih satelit, maka dapat menghitung posisi 3D (Latitude, longitude dan altitude). 

Selanjutnya GPS dapat menghitung informasi lain, seperti kecepatan, arah, jarak 

tujuan. [8] 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Cara kerja GPS 

(lukeyahyasipetualang.wordpress.com) 

2.11 Radio Telemetri 

Radio telemetri adalah sebuah perangkat komunikasi yang menggunakan 

gelombang radio untuk mengirimkan sebuah informasi dengan jarak yang jauh. 3dr 

Radio telemetri adalah modem radio jarak menengah. Radio ini memiliki dua tipe 

berdasarkan frekuensi yaitu 915 MHz dan 433MHz yang mempunyai kisaran jarak 

1 mil. Terdapat dua modul yaitu modul transmitter (TX) dan receiver (RX). Alat 

bekerja pada catu daya 5V. Dengan mengunakan 3DR Radio Config, alat dapat 

diatur berdasarkan kebutuhan pnemakai, seperti merubah baud rate, air speed, TX 

power. Beberapa fitur yang terdapat di radio telemetri ini yaitu : 
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1) Kemampuan receiver (menerima) -121 dBm. 

2) Kemampuan transmiter (mengirim) +20 dBm. 

3) Kemampuan data di udara 250 kbps. 

4) Frequency hopping spread spectrum (FHSS) 

5) Kemampuan adaptif time division multiplexing (TDM) 

6) Menggunakan protokol komunikasi MAVLink 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 3DR Radio Telemetri 

(ardupilot.org) 

 
2.12 Module GY-85 

Modul yang digunakan dalam proyek ini adalah GY-85. Board ini pada 

dasarnya terdiri dari accelerometer 3-axis (ADXL345), magnetometer 3-axis 

(HMC5883L), gyroskop 3-axis (L3G4200D). Modul GY-85 biasanya digunakan 

pada pesawat Unmanned Aerial Vehicle (UAV), unit Inertial measurement (IMU) adalah 

perangkat elektronik yang mengukur kecepatan, orientasi, dan gaya gravitasi, 

menggunakan kombinasi accelerometer dan gyroskop, dan juga magnetometer. 

Sebuah unit pengukuran IMU bekerja dengan mendeteksi tingkat saat akselerasi 

menggunakan satu atau lebih accelerometer, dan mendeteksi perubahan atribut 

rotasi seperti lapangan roll, pitch dan yaw menggunakan satu atau lebih gyroskop. 

Setiap sensor GY-85 IMU memiliki kemampuan berkomunikasi melalui protokol 

Inter-Integrated Circuit (I2C) untuk data transmisi. Hal ini membuat mudah untuk 

menerapkan dan antarmuka dengan mikrokontroller. 
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Gambar 2.17 Modul GY-85 

(www.tindie.com) 

2.6 Sensor 

Beberapa proses di industri membutuhkan sistem instrumentasi elektronis 

sebagai masukan ke dalam sebuah proses pengendalian. Besaran masukan pada 

system instrumentasi bukan besaran listrik. Besaran masukan itu dapat besaran 

mekanik, kima, dan proses fisis. Untuk menggunakan masukan itu maka diperlukan 

metoda untuk mengubah besaran tersebut menjadi besaran listrik. Untuk mengubah 

besaran tersebut diperlukan sebuah konverter yaitu berupa transduser dan sensor. 

Tranduser dan sensor akan mengkonversi dari suatu isyarat input berupa isyarat 

fisis dan isyarat kimia yang akan diubah ke suatu isyarat ouput berupa tegangan, 

arus, dan hambatan. Tranduser adalah suatu peralatan/ alat yang dapat mengubah 

suatu besaran ke besaran lain. Sebagai contoh, definisi transduser yang luas ini 13 

mencangkup alat-alat yang mengubah gaya atau perpindahan mekanis menjadi 

sinyal listrik. Tranduser dapat dikelompokkan berdasarkan pemakaiannya, metode 

pengubahan energi, sifat dasar dari sinyal keluaran dan lain-lain. 

2.6.1 Sensor Accelerometer 

Accelerometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur percepatan, 

mendeteksi dan mengukur getaran (vibrasi), dan mengukur percepatan akibat 

gravitasi (inklinasi). Sensor accelerometer mengukur percepatan akibat gerakan 

benda yang melekat padanya. Accelerometer dapat digunakan untuk mengukur 

getaran pada mobil, mesin, bangunan, dan instalasi pengamanan. Sensor 

accelerometer juga dapat diaplikasikan pada pengukuran aktivitas gempa bumi dan 

peralatan-peralatan elektronik, seperti permainan 3 dimensi, mouse komputer, dan 
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telepon. Untuk aplikasi yang lebih lanjut, sensor ini banyak digunakan untuk 

keperluan navigasi. 

Percepatan merupakan suatu keadaan berubahnya kecepatan terhadap 

waktu. Bertambahnya suatu  kecepatan dalam suatu rentang waktu disebut juga 

percepatan (acceleration). Jika kecepatan semakin berkurang dari pada kecepatan 

sebelumnya, disebut deceleration. Percepatan juga bergantung pada arah atau 

orientasi karena merupakan penurunan kecepatan yang merupakan besaran vektor. 

Berubahnya arah pergerakan suatu benda akan menimbulkan percepatan pula. 

 
2.6.2 Sensor Gyroscope 

Sensor gyroscope digunakan untuk mengetahui posisi benda yang bergerak 

pitch, roll dan yaw. Pada prinsipnya sensor ini mendeteksi menggunakan perubahan 

pergerakan yang tidak konstan. Hal ini akan mengakibatkan angka atau output yang 

keluar noise, untuk menghilangkan hal tesebut makan digunakan filter 

menggunakan Low Pass Filter. Filter ini sudah ada dalam fasilitas sensor, Makmun 

kita perlu mengetahui Low Pass Filter pada frekuensi berapakan kita akan pakai 

untuk mendapatkan keluaran aktual. 

 


