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INTISARI

Pada penelitian ini dibuat rancang bangun sistem pengukuran jarak
menggunakan sensor ultrasonik dan sistem antarmuka komputer dengan faktor
koreksi suhu. Sistem ini sangat penting terutama dalam dunia industri karena
pengukuran jarak tanpa bersentuhan dengan objek tidak merusak objek. Selain itu
kelebihan pengukuran dengan sensor ultrasonik harganya terjangkau.

Sistem ini menggunakan sensor ultrasonik SRF05, sensor suhu LM35, dan
mikrokontroler AVR ATmega8535 yang berfungsi sebagai perangkat untuk
mengirim data secara serial ke komputer. Keluaran dari sensor ultrasonik SRF05
dibaca oleh counter dari mikrokontroler AVR ATmega8535, Sedangkan keluaran
dari sensor suhu LM35 dibaca oleh ADC dari mikrokontroler. Data yang terukur
oleh kedua sensor dikirimkan secara serial ke komputer menggunakan protokol
RS232. Pengujian dari sensor ultrasonik menggunakan osiloskop dengan
menggabungkan keluaran  pulsa echo dengan trigger. Pengujian dari sensor suhu
LM35 dilakukan dengan cara membandingkan antara suhu yang terbaca pada
komputer dengan suhu termometer digital SANWA CCD 772. untuk pengujian
sistem secara keseluruhan dilakukan dengan cara memanaskan suhu di sekitar
sensor ultrasonik dan membandingkan perubahan suhu terhadap hasil pembacaan
jarak.

Dari penelitian, untuk pengujian sensor ultrasonik menghasilkan persamaan
garis y = 3,25x + 0,175. Pengujian sensor suhu LM35 menghasilkan korelasi inier
sebesar 0,9996 . Untuk pengujian sistem secara keseluruhan, Untuk pengukuran
jarak tanpa menggunakan faktor koreksi suhumenghasilkan persamaan y = 0,03x
+ 17,23, Sedangkan untuk pengujian sistem menggunakan faktor koreksi suhu
menghasilkan persamaan y = 17,68.

Kata Kunci : Mikrokontroler AVR ATmega8535, Sensor Ultrasonik SRF05,
Sensor Suhu LM35, RS232
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ABSTRACT

The research was made the system of distance measurement with ultrasonic
sensor and computer interfacing system with temperature correction factor. The
system is very important especially in industrial sector because of the distance
measurement without touching the object does not break the object. Besides, The
excess of measurement with ultrasonic sensor has an affordable price.

The system used SRF05 ultrasonic sensor , LM35 temperature sensor, and
AVR ATmega8535 microcontroller. The microcontroller having a function to
transmit data serially to computer. The output of SRF05 ultrasonic sensor was
read by a counter from AVR ATmega8535 microcontroller, While the output
LM35 temperature sensor  was read by ADC microcontroller. The measured data
by the both sensor was transmitted serially to computer using RS232 protocol.
The testing of ultrasonic sensor used osiloscop with echo and trigger pulse output
mixing. The testing of LM35 temperature sensor was done with comparating
between the temperature which was read on a computer with SANWA CCD 772
digital thermometer temperature. For all system testing was done with heating
temperature around ultrasonic sensor and comparating temperature alternation
to the distance reading result.

From this research, ultrasonic sensor testing resulted line y = 3,25x +
0,175. The LM35 temperature sensor had correlation linier R = 0,9996. For all
system testing of distance measurement without using temperature correction
factor resulted line y = 0,03x + 17,23 , While for system testing using temperature
correction factor resulted line y =  17,68.

Keywords : AVR ATmega8535 microcontroler, SRF05 Ultrasonic Sensor, LM35
Temperature Sensor, RS232
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengukuran jarak sangatlah penting, terutama pengukuran tanpa harus

berhubungan langsung dengan objek. Salah satu pengukuran untuk jarak dapat

menggunakan sensor ultrasonik. Kelebihan dari sensor ultrasonik ini yaitu

gelombang tidak terdengar oleh manusia sehingga tidak mengganggu operator

dalam proses produksi. Selain itu gelombang ultrasonik juga tidak merusak objek

dan untuk sensor serta transdusernya harganya terjangkau. Namun penggunaan

sensor ultrasonik dalam pengukuran juga memiliki kelemahan, yaitu

kecepatannya sangat dipengaruhi oleh faktor suhu.

Mikrokontroler ATmega8535 memiliki kelebihan, diantaranya memiliki

arsitektur RISC (Reduced Instruction Set Computing) 8 bit, dimana semua

instruksi dikemas dalam kode 16-bit (16-bits word) dan sebagian besar instruksi

dieksekusi dalam satu siklus clock. Mikrokontroler ATmega8535 memiliki harga

yang relatif murah dan memiliki kapabilitas yang maju. Selain itu mikrokontroler

ATmega8535 memiliki mode komunikasi serial USART (Universal Synchronous

and Asynchronous Serial Receiver and Transmitter) sehingga dapat melakukan

transfer data antar mikrokontroler dan juga modul-modul eksternal komputer yang

memiliki fitur UART.

Perkembangan komputer dalam hubungannya dengan pengukuran sangatlah

berkembang pesat, hal ini dikarenakan komputer memiliki kemampuan kerja yang

sangat tinggi dan memiliki tingkat kesalahan yang sangat kecil. Selain itu

komputer digunakan untuk memproses data hasil pengukuran secara realtime dan

juga dapat menyimpan data hasil pengukuran sehingga kita dapat membandingkan

setiap data pengukuran dalam waktu yang berbeda.

Saat ini bidang pemrograman komputer berkembang seiring dengan

perkembangan teknologi. Kebutuhan aplikasi antarmuka visual yang mampu

bekerja pada sistem operasi Windows mampu menarik minat masyarakat, salah
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satu aplikasi visual yang banyak digunakan masyarakat adalah Borland Delphi 7

yang memiliki aplikasi seperti komunikasi serial, komunikasi paralel, koneksi

database, serta jaringan internet.

1.2 Rumusan Masalah

Pengukuran jarak menggunakan sensor ultrasonik sangat penting di dunia

industri. Akan tetapi dalam pengukuran jarak, faktor suhu sangat mempengaruhi

kecepatan dari gelombang ultrasonik. Oleh karena itu dibuatlah, rancang bangun

sistem  pengukuran jarak menggunakan sensor ultrasonik dan sistem antarmuka

komputer dengan faktor koreksi suhu.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Membuat sistem pembacaan sensor ultrasonik tipe SRF05 dengan

mikrokontroler AVR ATmega8535.

b. Menginterfacekan hasil pembacaan jarak ke komputer.

c. Mencari pengaruh faktor koreksi suhu terhadap pembacaan di komputer.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini akan dimanfaatkan antara lain :

a. Klasifikasi barang berdasarkan ukuran.

b. Sortir barang berdasarkan ketinggian.

c. Detektor lendutan.

1.5 Batasan Masalah

a. Menggunakan sensor ultrasonik SRF05 dan sensor suhu LM35.

b. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Borland Delphi7.

c. Menggunakan mikrokontroler AVR ATmega8535 dan menggunakan protokol

serial RS232.
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