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ABSTRAK 

ROBOT PENENTU KOORDINAT TITIK DASAR SUNGAI DI LABORATORIUM 

(KOOREFHIDSU TYPE 231109) 

Suyitno HP,MT 

Invensi ini adalah dalam bentuk sistem robot penentu koordinat (X,Y,Z) pada perubahan 

permukaan dasar sungai dimodelkan dalam flume yang menggambarkan perubahan dasar sungai 

pada setiap perubahan debit aliran. 

 Robot digunakan untuk menentukan koordinat X, Y dan Z pada setiap titik pada sungai 

(flume) yang dipengaruhi oleh debit aliran. Gerakan arah maju (Y), gerakan arah kiri dan kanan (X), 

dan pengukuran kedalaman (Z). Robot tersebut bergerak maju sebagai gerak slide (Y) yang 

digerakan oleh motor DC DGM 204-2A, 24 volt, 0,85 Amper, 22 rpm, torsi 25 kg/cm, FHz 12.72, 

Gearhead GC 2200 MBA, Gear Ratio 1: 200, 18 volt, 71 rpm produk Toshiba yang dihubungkan 

dengan roda aluminium diameter luar 840mm dan diameter dalam 660mm pada porosnya dipasang 

bantalan (bearing)diameter 8mm pada bagian dalam dan 6mm pada bagian luar. Penggerak 

digunakan motor DC di atas dipasang gear sprocket diameter luar 25mm dan diameter dalam 22mm. 

Bagian roda aluminium sebagai pemandu gerak dipasang juga gear yang sama yaitu diameter luar 

25mm dan diameter dalam 22mm. Roda dan motor dipasang penghubung gerak dengan belt V7A 

SD. Penunjuk ordinat (Y) digunakan sensor infrared dikendalikan oleh mikrokontroller Atmega16, 

jika hitam gerakan berhenti. 

 

Gerak kekanan atau kekiri menggunakan ulir  penggerak slide sebagai gerak arah ordinat X dengan 

spesifikasi M12 x 1,75 panjang 800 mm. Untuk gerak arah X dilengkapi dengan Linier Guide Ways 

2 buah yang berfungsi sebagai pemandu gerak luncur slide diameter 16 mm panjang 800mm. Untuk 

memperlicin gerak Linier Guide Ways menggunakan bantalan kuningan. Penggerak arah X ini 

menggunakan motor DC dengan spesifikasi: Power 25-36 W, Voltage : 12-36V DC, Out speed : 80 

rpm, Reduction ratio : 1: 280, Motor dimensions : 54 (Dia) x 80(L)mm, Gearbox dimensions : 

60(W) x 60(L) x 30 or 40(H) Shaft diameter : 8mm.  

 

Gerak menentukan titik kedalaman posisi perubahan material dasar sungai (flume) sebagai arah 

ordinat Z,  bagian robot yang bergerak dan membawa sensor Leica Disto 
TM

 A6 adalah bagian dari 

mekanik. Sensor Leica Disto 
TM

 A6 pergerakannya secara mekanik dikendalikan oleh sebuah 

rangkaian utama yaitu sistem mikrokomputer dalam hal ini menggunakan mikrokontroller 

Atmega16. Selain rangkaian utama, alat ukur/sensor ukur juga dilengkapi dengan bluetooth sebagai 

komunikasi data hasil pengukuran. Kedua komunikasi bluetooth tersebut disinkronisasikan dengan 

menggunakan komputer sebagai kendali pusat semua pertukaran data. Mekanik sebagai penggerak 

mengikiuti gerakan arah ordinat X sebagai pencacah titik terukur. Leica Disto 
TM

 A6 typical  

measuring accuracy  1,5mm, range 0,05 m – 200 m, data interface menggunakan bluethooth, 

batteres type AA 2 x 1,5 volt  

 

Hasil rekayasa Robot Penentu Koordinat Titik di Flume adalah Robot sebagai pengukur 

dasar sungai akan mendapatkan data-data pengukuran yang diatur dengan sesuai keinginan. Data-

data yang dapat diperoleh dari unjuk kerja robot  adalah data gerak ke kiri dan ke kanan di koordinat 

X dan data gerak maju di koordinat Y serta data ketinggian di koordinat Z sesuai dengan dasar 

sungai akibat pengaruh aliran air yang dialirkan.  

 

 

Klaim yang diminta adalah : 
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1. Sistem pengukuran kedalaman sungai model flume yaitu robot melakukan gerak maju, gerak 

ke kiri dan ke kanan serta gerak menentukan posisi kedalaman material dasar sungai model 

flume pada titik koordinat tertentu. Pengukuran titik koordinat dasar sungai model flume ini 

memenfaatkan dan memodifikasi sistem pengukuran dengan sensor ukur seri Leica Disto 
TM

 

A6 yang mempunyai kesalahan ukur  1,5mm, range 0,05 m – 200 m, data interface 

menggunakan bluethooth. Alat ukur Leicia Disto 
TM

 A6 menggunakan laser sebagai 

pengukur dasar sungai model flume sehingga kesalahan pengukuran akan relatif sangat kecil. 

2. Sistem mekanik robot yang merupakan bagian robot yang bergerak dan membawa sensor 

dari roda sebagai pemandu gerak arah ordinat Y beserta model gear dan penghubungnya, 

penggerak arah ordinat X beserta aksesorisnya, penggerak sensor Leica Disto 
TM

 A6 beserta 

aksesorisnya. 

3. Kendali utama robot pengukur koordinat X,Y,Z menggunakan Mikrokontroller ATMega 16 

yang berfungsi menggerakan mekanik dan proses transfer data baik data ordinat X,Y,dan Z. 

Mikrokontroller dilengkapi dengan LCD 4 x 20 untuk menampilkan data pengaturan gerak 

robot dan keypad  yang digunakan sebagai pengaturan pengendali robot yang dilakukan pada 

saat awal gerak. 

4. Komunikasi data hasil pengukuran menggunakan bluetooth. Selain itu pada Mikrokontroller 

dilengkapi modul bluetooth mio dari klinik robot. Kedua komunikasi bluetooth tersebut 

disingkronisasikan dengan menggunakan komputer sebagai kendali pusat semua pertukaran 

data. 

5. Software dan hardware untuk sitem alat ukur koordinat X,Y,Z  (Koorefhidsu Type 231109) 

 


