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INTISARI
Dalam era teknologi yang semakin maju sekarang ini, kebutuhan akan
penampilan yang lebih menarik membuat manusia mengembangkan teknologi
penampil hiasan yang berbeda. Penampil gambar pada LED Matrik berbasis
mikrokontroler merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan hal itu. Membuat
penampil gambar berbasis komputer membutuhkan biaya dan ukuran yang besar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penampil gambar hiasan yang
berbasis mikrokontroler AT89S8252.
Penampil gambar ini menggunakan mikrokontroler AT89S8252 sebagai
pusat pengendali proses penampilan gambar pada dua buah LED Dot Matrik 5x7,
tujuh buah transistor BC547 dan dua buah IC ULN2004A digunakan sebagai
driver. Untuk men-supply alat ini dibutuhkan dua buah baterai yang di rangkai
secara seri, di mana masing-masing baterai mempunyai tegangan tiga volt.
Mikrokontroler akan mendeteksi adanya masukan dari tombol yang
digunakan sebagai masukan untuk menampilkan atau mengganti gambar yang
akan ditampilkan. Setelah mendeteksi adanya masukan dari tombol, maka
mikrokontroler akan mengirimkan 10 bit data ke IC ULN2004A dan 7 bit data ke
transistor BC547, secara bergantian. Selanjutnya kedua driver ini akan
menyalakan LED Matrik kolom demi kolom sesuai dengan data gambar yang
dikirimkan dari mikrokontroler. Penyalaan LED Matrik kolom demi kolom
dilakukan secara cepat sehingga akan terlihat membentuk sebuah gambar.
Alat ini dapat menampilkan lima jenis gambar yang telah disimpan di dalam
memori mikrokontroler, pengguna hanya bisa menampilkan satu demi satu
gambar yang telah tersedia di dalam memori dan tidak dapat mengubah kelima
gambar tersebut. Alat ini pada dasarnya berfungsi sebagai hiasan (accessories).
Kata kunci: Penampil gambar, aplikasi mikrokontroler AT89S8252.
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ABSTRACT
In recent years, people have developed different technology for displayer.
LED Dot Matrix based microcontroller displayer is one of those technology.
Constructing a computer based displayer required a large amount of time, money,
and resources. The purpose of this thesis is to construct an AT89S8252
microcontroller based displayer.
The main controller for images processing, the author is using the
AT89S8252 microcontroller on two 5X7 LED dot matrix. Seven BC547
transistors and two ULN2004A ICs are used as the driver. For power, the
displayer is using two serially connected batteries, and each battery has 3 volt.
First, the images are store on the microcontroller memory, and then data are
inputted trough a keypad. After detecting the input data, the microcontroller
alternately sends 10 bit data to the ULN2004A IC and 7 bit data to the BC547
transistor. And then the two drivers lit the LED matrix column after column
accordingly to the images data sent by the microcontroller. The lit procession
commenced in a rapid succession and produces an image.
The device can display and store five different images in the microcontroller
memory. The users can only display image one at a time and can’t alter or edit the
images. Principally the device is only for accessory.
Keywords: Electronic badge, AT89S8252 microcontroller application.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Masalah
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini

membawa perubahan sikap dan gaya hidup yang selalu dipengaruhi teknologi
khususnya dibidang elektronika. Ada banyak hal yang sebelumnya tidak dapat
dilakukan manusia kini sudah dapat dilakukan dengan adanya kemajuan teknologi
ini.
Kemajuan teknologi juga merambah ke teknologi penampil. Penampil
yang berfungsi sebagai alat untuk menampilkan pesan atau hiasan (accessories)
tertentu kepada orang lain, ada beranekaragam jenisnya dan terus berkembang.
Ada bermacam-macam alat penampil diantaranya adalah : bar LED (Light
Emitting Diode), LED 7 segment, LED 16 segment, matrik LED, tabung CRT
(Cathode Ray Tube), layer LCD (Liquid Crystal Display), dan lain-lain.
Kebutuhan akan penampilan yang lebih menarik membuat manusia
mengembangkan teknologi penampil hiasan (accessories) yang berbeda. Penampil
gambar pada LED Matrik berbasis mikrokontroler merupakan salah satu sarana
untuk mewujudkan hal itu. Kelebihan LED Matrik berbasis mikrokontroler adalah
praktis, artinya dapat ditempatkan dimanapun, karena dari segi ukuran
mempunyai ukuran yang kecil dan biaya pembuatannya murah bila dibandingkan
sistem penampil gambar berbasis komputer.
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1.2.

Rumusan Masalah
Dengan menggunakan LED Matrik kita dapat menampilkan gambar-

gambar tertentu kepada orang lain. Yang menjadi masalah adalah :
1. Apakah dapat dibuat penampil gambar dengan menggunakan LED Matrik
berbasis mikrokontroler AT89S8252 ?
2. Bagaimana membuat penggerak LED Matrik?
3. Bagaimana membuat perangkat lunak (software) yang akan dipakai untuk
menampilkan pesan atau hiasan (accessories) tersebut?
4. Bagaimana membuat hiasan yang ditampilkan itu statis?

1.3.

Batasan Masalah
Agar permasalahan yang ada tidak berkembang menjadi lebih luas, maka

perlu adanya batasan terhadap permasalahannya. Proyek penelitian ini hanya
dibatasi pada pendayagunaan dan pemanfaatan mikrokontroler AT89S8252
sebagai pengendali seluruh proses penampilan pada LED Matrik.
Batasan masalah keseluruhan adalah :
1. Pembuatan penampil gambar statis menggunakan LED Matrik berbasis
mikrokontroler AT89S8252.
2. Keluaran data baris dan kolom ditampilkan pada LED 10x7 pixel
menggunakan transistor sebagai penguat arus.
3. Pembuatan program penampil gambar yang ditampilkan statis.
4. Data berupa 5 buah gambar/pesan.
5. Gambar sudah terprogram dan tidak dapat diubah pengguna.
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1.4.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari pembuatan Electronic Badge ini adalah :
1.

Tercapainya

alat penampil gambar pada LED Matrik berbasis

Mikrokontroler AT89S8252.
2. Merancang perangkat keras, yang berupa pembuatan rangkaian tercetak
dan pemasangan komponen pada PCB maupun pembuatan papan
tampilan.
3.

Merancang perangkat lunak, yang berupa pembuatan proses scanning
kolom dan baris serta proses kerja penggunaan peta memori.

4. Alat dapat dipakai sebagai tanda pengenal maupun sebagai asesoris.
5. Sebagai referensi yang dapat mendukung penelitian atau pengembangan
yang berhubungan dengan penampil asesoris selanjutnya.

1.5.

Metodologi Penelitian

1. Membuat PCB dan pemasangan komponen dari rangkaian penampil.
2. Membuat program untuk scanning.
3. Membuat kemasan.
4. Menguji alat.
5. Menulis laporan.
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1.6.

Sistematika Penulisan
Penulisan laporan Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab yang masing-

masing berisi tentang :
1. Bab I – Pendahuluan
Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah,

batasan

masalah,

tujuan

dan

mafaat

penelitian,

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II – Dasar Teori
Bab II berisi dasar teori dari piranti/komponen yang digunakan
dalam perancangan perangkat keras. Dasar teori dari LED Matrik,
penggerak LED Matrik, dan Mikrokontroler terdapat dalam bab
ini.
3. Bab III – Perancangan Alat
Isi dari bab III adalah bagaimana merancang perangkat keras
penampil gambar berbasis mikrokontroler AT89S8252 dan
dipaparkan mengenai perangkat lunak yang digunakan. Dalam bab
ini juga terdapat rancangan perangkat keras secara singkat dalam
bentuk diagram blok.
4. Bab IV – Hasil Pengamatan dan Pembahasan
Pada bab ini akan digambarkan hasil akhir dari perancangan, juga
membahas tentang cara kerja alat, serta analisis mengenai hasil
penelitian yang telah dilaksanakan.
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5. Bab V – Kesimpulan dan Saran
Isi dari bab ini adalah kesimpulan yang dapat dilihat dengan
melihat keseluruhan dari proses perancanngan dan pembuatan
perangkat keras dan lunak, dan saran untuk kemajuan dunia
pendidikan dan rekayasa.
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BAB II
DASAR TEORI

Electronic badge adalah sebuah penampil gambar dengan menggunakan
LED Matrik berukuran 10x7 pixel atau 2 buah LED Matrik 5x7. Electronic badge
dapat menampilkan 5 macam gambar, pemilihan gambar dengan menekan tombol.
Dari uraian di atas maka pada bab ini akan dibahas prinsip kerja dari pirantipiranti yang akan digunakan pada penampil gambar pada LED Matrik, penggerak
LED Matrik, tombol, dan mikrokontroler AT89S8252.

2.1

LED Matrik
LED (Light Emiting Diode) merupakan dioda pemancar cahaya. Energi

yang dikeluarkan berupa suatu energi cahaya. Dioda-dioda biasanya terbuat dari
bahan silikon, yaitu bahan buram yang menghalangi pengeluaran cahaya, tetapi
LED berbeda, karena mengunakan unsur-unsur seperti Gelium, Arsen dan Fosfor,
sehingga dapat mengeluarkan cahaya.
LED merupakan sebuah dioda yang jika diberi tegangan bias maju akan
memancarkan cahaya, jika diberi bias balik maka piranti ini akan berfungsi
sebagai dioda biasa yakni akan sebagai saklar dalam kondisi off (terbuka). LED
memiliki tegangan maju (forward voltage) minimum (biasanya disebut VLED) agar
dapat menyala. Tegangan maju ini bervariasi untuk masing-masing LED. Variasi
VLED berkisar antara 1,2 V sampai dengan 1,7 V. Namun kebanyakan LED
mempunyai VLED sekitar 1,2 V. Pabrik dapat menghasilkan LED yang
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memancarkan atau menghasilkan cahaya merah, hijau, kuning dan biru. Gambar
skematik LED ditunjukkan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 lambang LED
LED Matrik adalah LED yang tersusun secara matrik dalam satu chip atau
kumpulan dari sejumlah tertentu LED yang disusun secara teratur dalam baris dan
kolom seperti terlihat pada gambar 2.2. Pada perancangan ini digunakan LED
Matrik dengan ukuran 5x7 (baris x kolom) seperti terlihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.2 LED Matrik 5x7.

Gambar 2.3 bentuk fisik LED Matrik 5x7.
Hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan sebuah penampil
menggunakan LED Matrik adalah bagaimana membentuk sebuah karakter dengan
menggunakan LED Matrik. Untuk membuat semua LED Matrik pada baris
pertama menyala semua, maka baris 1 atau pin 12 (table 2.1) diberi logika 1 (5V)
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dan pin pada kolom 1,2,3,4,5, diberi logika 0 (0V), pin baris yang lain yaitu
2,3,4,5,6,7, diberi logika 0. Demikian seterusnya dengan kombinasi masukan yang
tepat LED pada posisi kolom dan baris tertentu dapat menyala.

Gambar 2.4 Letak pin-pin pada LED Matrik 5x7

Tabel 2.1 Fungsi pin LED Matrik 5x7
HDSP - 701E/711E/
PIN
701G/711G/701A/711A
1

KATODA KOLOM 1

2

ANODA BARIS 3

3

KATODA KOLOM 2

4

ANODA BARIS 5

5

ANODA BARIS 6

6

ANODA BARIS 7

7

KATODA KOLOM 4

8

KATODA KOLOM 5

9

ANODA BARIS 4

10

KATODA KOLOM 3

11

ANODA BARIS 2

12

ANODA BARIS 1
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2.2

Penggerak LED Matrik
Pada dasarnya transistor mempunyai 3 daerah kerja yang berbeda yaitu:

daerah aktif, daerah terpacung (cut-off) dan daerah saturasi.
Transistor merupakan piranti elektronika yang dapat berfungsi sebagai
saklar elektronis. Pada saat transistor berfungsi sebagai saklar, transistor bekerja
pada dua daerah kerja yaitu daerah terpacung (cut-off) dan daerah saturasi.
Pada daerah aktif, besarnya arus basis (IB) menentukan besarnya arus
kolektor (IC). Besarnya arus kolektor sebanding dengan besarnya β (Beta) atau
dapat dikatakan harga β adalah perbandingan antara arus kolektor dan arus basis.

β=

IC
……………………………………………………………… (2.1)
IB

atau
I C = β × I B …………………………………………………………… (2.2)

besarnya IB adalah
IB =

V BB − V BE − V LED
…………………………………………………(2.3)
RB

VCE = VCC − I C × RC − V LED ……………………………………………(2.4)
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Pada daerah cut off, basis tidak diberi tegangan atau dengan anggapan arus
basis adalah nol. Dengan tidak dengan tidak adanya arus basis berarti baik
kolektor dan emiter bias balik, sehingga :
IB = 0………………………………………………………………… (2.5)
VCE(cut off) = VCC
VCE(saturasi) = 0 V
VCC

VCC

VCC

VCC

RC

RC

RC

RC
IC

IC

IC

IC

RB
VBB

RB
IB

Q

VBB

LED

IB

LED

Q

LED

(a)

LED

(b)

Gambar 2.5 transistor sebagai saklar,
a. pada saat cut-off, b. pada saat saturasi.

2.3

Tombol
Tombol merupakan pemutus dan penyambung dua kondisi. Apabila

tombol dalam keadaan terhubung, maka arus listrik dapat mengalir dan apabila
tombol dalam keadaan terputus maka arus listrik tidak dapat mengalir. Atau dapat
juga digunakan untuk fungsi sebaliknya.
Pada bagian ini dibahas mengenai tombol yang digunakan sebagai masukan ke
mikrokontroler. Rangkaian tombol ditunjukkan pada gambar 2.6.
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15
14
4
29
38

P1.0/T2
P1.1/T2-EX
P1.2
P1.3
P1.4/SS
P1.5/MOSI
P1.6/MSIO
P1.7/SCK
XTAL1
XTAL2
RST

P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15
P3.0/RXD
P3.1/TXD
P3.2/INTO
P3.3/INT1
P3.4/TO
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD
PSEN
ALE/PROG

18
19
20
21
22
23
24
25
5
7
8
9
10
11
12
13

2

40
41
42
43
44
1
2
3

P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7

SW

26
1

37
36
35
34
33
32
31
30

27

EA/VPP
VCC
AT89S8252

Gambar 2.6 Rangkaian tombol
Berdasarkan gambar 2.6, jika tombol ditekan maka port1.0 akan terhubung ke
sumber tegangan dan sebaliknya jika dilepas hubungan antara port1.0 dan sumber
tegangan akan terputus. Sehingga tombol akan menghasilkan keluaran berupa
logika tinggi atau logika rendah. Logika tinggi dihasilkan jika tombol ditekan,
sedangkan jika saklar tidak ditekan maka akan menghasilkan logika rendah.

2.4

Mikrokontoler AT89S8252
Mikrokontroler AT89S8252 adalah mikrokontroler 8 bit yang berbasis

arsitektur MCS-52, seperti terlihat dalam gambar 2.7. Pilihan menggunakan
mikrokontroler AT89S8252 sebagai penampil gambar matrik karena memiliki
kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk bekerja dalam sistem single chip
dan juga pertimbangan ekonomis. Gambar 2.7 dibawah ini adalah diagram kotak
dari mikrokontroler AT89S8252 yang memiliki kelengkapan-kelengkapan yang
diperlukan untuk alat ini.
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Gambar 2.7 Mikrokontroler AT89S8252

Gambar 2.8 Diagram kotak mikrokontroler AT89S8252
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2.4.1

Memori
Memori

merupakan

rangkaian

ekonomis

yang

digunakan

untuk

menyimpan informasi secara temporer atau permanen. Memori biasanya
digunakan untuk menyimpan data yang diperoleh dari saluran masukan-masukan
atau menyimpan program dan sebuah sistem.
Pada mikrokontroler AT89S8252, terdapat tiga bagian memori yaitu
memori data berupa RAM, memori program yang menggunakan teknologi flash
memori dan memori EEPROM. Memori data (RAM) tersedia sebesar 25b byte
sedangkan flash memori yang dapat digunakan untuk menyimpan kode program
sebesar 8 Kbyte dan kapasitas dari memori EEPROM adalah sebesar 2 Kbyte.

2.4.1.1 Memori Data
Pada gambar ini menunjukkan peta memori 25b byte internal RAM dan
Special Function Register (SFR) dengan pembagian 128 byte internal RAM pada
alamat 00H-7FH yang dapat diakses dengan pengalamatan langsung dan tak
langsung, dan 128 byte SFR pada alamat 80H-FFH yang dapat diakses dengan
pengalamatan tidak langsung.

SFRS DIRECT
ADDRESSING ONLY
80H TO FFH

F
INDIRECT
ADDRESSING ONLY
DIRECT AND
INDIRECT
ADDRESSING

80

7FF

EEPROM (MOVX INDIRECT
ADDRESSING)

000

Gambar 2.9 Peta memori mikrokontroler AT89S8252
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2.4.1.2 Memori Program
Memori program atau juga sering disebut dengan flash memori pada
mikrokontroler AT89S8252 memiliki kapasitas sebesar 8 Kbyte yang hanya bisa
digunakan untuk membaca saja. Program memori 8 Kbyte tersebut dapat diakses
pada alamat 8000H-1FFFH.

2.4.1.3 EEPROM
EEPROM dan memori data eksternal pada AT89S8252 hanya dapat
diakses dengan pengalamatan tidak langsung dengan perintah MOVX data 8 bit
dan 16 bit. Memori EEPROM berada pada alamat 000H-7FFH. Register
WMCOM (96H) merupakan Special Function Register yang digunakan untuk
mengakses memori EEPROM, memori data eksternal dan watchdog timer. Untuk
mengakses memori EEPROM, register bit EEMEN diset 1 sedangkan untuk
mengakses memori data eksteternal, register bit EEMEN = 0. Untuk penulisan
EEPROM register bit EEMEN diset =1 seperti yang ditunjukan pada tabel
dibawah ini.

Tabel 2.2 Register WMCOM
PS2

PS1

PS0

7

6

5

PS2,PS1,PS0

:

EEMWE EEMEW
4

3

DPS

WDTRST

WDTEN

2

1

0

Bit prescaler untuk watchdog timer, jika tiga bit ini
bernilai “0”
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periode watchdog timer-nya 16ms sedangkan jika “1”
periodenya 2048ms.
EEMWE

: EEPROM Data Memory Write Enable bit, digunakan untuk
penulisan EEPROM set “1” sebelum inisiasi untuk
penulisan data pada EEPROM dengan instruksi MOVX dan
“0” setelah penulisan EEPROM.

EEMEN

: Internal EEPROM Acces Enable, jika bit EEMEN = 1
instruksi MOVX mengakses data internal memory dan jika
bit EEMEN = 0 mengakses data external memory.

DPS

: Data Pointer Register Select. Bit DPS = 0 berarti select
register bank yang pertama dan bit DPS = 1 select yang
kedua.

WDTRST RDY/BSY: Watchdog Timer Reset and EEPROM Ready/Busy
Flag, kondisi awal bit ini “1” untuk reset watchdog timer
kemudian secara otomatis menjadi “0” pada instruksi
selanjutnya, dan saat penulisan EEPROM RDY/BSY = 1
berarti EEPROM siap menulis data sedangkan RDY/BSY =
0 berarti operasi program sibuk dan secara otomatis mereset
ke “1” saat program sudah selesai.
WDTEN

: Watchdog Timer Enable Bit, WDTEN = 1 enable watchdog
timer, dan WDTEN = 0 disable watchdog timer.
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2.4.2

Port Masukan/Keluaran (I/O Port)
Sama seperti MCS-51 lainnya mikrokontroler AT89S8252 mimiliki 4 port

masukan/keluaran yang diberi nama port 0, port 1, port 2 dan port 3. Setiap port
selain sebagai jalur masuk atau keluar data, juga memiliki karakteristik masingmasing.
Port 0 dapat berfungsi sebagai jalur keluar masuk data dan juga sebagai
port untuk 8 bit bawah (low order bit) alamat memori external. Port ini berada
pada alamat 80H. Port 1 berfungsi sebagai jalan keluar atau masuk data ke
Mikrokontroler. Port ini menempati alamat 90H pada dareh memori Special
Function Register selain sebagai piranti I/O port 1 juga mempunyai fungsi yang
lain yaitu:

Tabel 2.3 Fungsi alternatif port 1
Pin Port

Fungsi Alternatif

P1.0

T2 (Timer/Counter 2 external input)

P1.1

T2EX (Timer/Counter 2 Capture/Reload trigger)

P1.4

SS (Slave port select input)

P1.5

MOSI (Master data input, slave data input pin untuk SPI)

P1.6

MISO (Master data input, slave data output pin untuk SPI)

P1.7

SCK (Master clock input, slave data input pin untuk SPI)
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Port 2 berada pada alamat A0H dan memiliki karakteristik yang mirip
dengan port 0, yaitu dapat digunakan untuk menyatakan 8 bit atas (high order bit)
alamat memori external.
Port 3 terletak di alamat B0H dan selain berfungsi sebagai jalan masuk
atau keluar data, dapat juga digunakan untuk fitur-fitur khusus berikut.

Tabel 2.4 Fungsi alternatif port 3
Pin Port

Fungsi Alternatif

P3.0

RXD (port untuk masukan serial)

P3.1

TDX (port untuk keluaran serial)

P3.2

INT0 (untuk melayani interupsi eksternal 0)

P3.3

INT1 (untuk melayani interupsi eksternal 1)

P3.4

T0 (untuk masukan eksternal timer 0)

P3.5

T1 (untuk masukan eksternal timer 1)

P3.6

WR (external data memory write strobe)

P3.7

RD (external data memory read strobe)

2.4.3 Special Function Register
AT89S8252 memiliki beberapa register yang dikelompokkan dalam
register fungsi khusus (Special Function Register). Sesuia namanya, registerregister ini memiliki fungsi-fungsi khusus yang tidak dimiliki oleh register lain.
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2.4.4 Mode Pengalamatan
Untuk mengakses data dan program yang disimpan dalam memori,
diperlukan pengalamatan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan data.
Pengaksesan memori data dan memori program pada AT89S8252 menggunakan
pengalamatan yang berbeda untuk membedakan antara data yang tersimpan di
memori program. Mode pengalamatan yang didukung oleh AT89S8252 adalah:

2.4.4.1 Pengalamatan langsung
Pengalamatan langsung yaitu pengalamatan yang langsung menempatkan
alamat memori yang dituju sebagai operan. Pengalamatan ini hanya dapat
digunakan untuk RAM internal dan SFR. Contoh perintah pengalamatan langsung
MOV A, 80H, 80H merupakan alamat dari port 0 mikrokontroler AT89S8252.

2.4.4.2 Pengalamatan tidak langsung
Register-register yang dapat digunakan untuk menyimpan alamat tujuan
adalah SP, R0, R1, dan DPTR. Mode pengalamatan ini membutuhkan jumlah byte
yang lebih banyak dibanding pengalamatan langsung dan dapat digunakan untuk
mengakses RAM internal dan eksternal.

2.4.4.3 Pengalamatan berindeks
Pengalamatan berindeks hanya dapat digunakan untuk membaca memori
program dan instruksi lompat. Pengalamatan ini memerlukan alamat dasar yang
disimpan di register sebagai alamat awal pembacaan data. Register yang dapat
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digunakan untuk menyimpan alamat dasar adalah DPTR dan PC. Alamat yang
dituju relative terhadap alamat dasar disimpan di akumulator.

2.4.5 Instruksi-instruksi
AT89S8252

memiliki

beberapa

kelompok

instruksi

sebagaimana

mikrokontroler yang memiliki arsitektur MCS-51. Kelompok instruksi tersebut
antara lain:

2.4.5.1 Instruksi aritmatika
Antara lain instruksi ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DA.
Instruksi yang termasuk dalam kelompok ini digunakan untuk proses matematis
seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

2.4.5.2 Instruksi logika
Terdiri dari ANL, ORL, XRL, CLR, CPL, RL, RLC, RR, RRC, SWAP
instruksi ini berguna untuk program yang memerlukan operasi logika seperti
AND, OR, XOR, Complement, Rotate, dll.

2.4.5.3 Instruksi transfer data
Berfungsi untuk menyalin ataupun mengambil data yang tersimpan
didalam memori program dan memori data. Instruksi-instruksi tersebut meliputi:
MOV, MOVC, MOVX, PUSH, POP, XCH, XCHD.
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2.4.5.4 Instruksi manipulasi variabel Boole
Seperti : CLR, SETB, CPL, ANL, ORL, MOV, JC, JNC, JB, JNB,
ACALL, LCALL, RET, RETI, AJMP, LJMP, SJMP, JMP, JZ, JNZ, CJNE,
DJNZ, NOP.
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BAB III

PERANCANGAN ALAT

3.1

Perancangan Perangkat Keras (Hardware)
Secara keseluruhan, perancangan perangkat keras dapat dilihat pada

diagram blok gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1 Diagram blok penampil gambar
Mikrokontroler AT89S8252 merupakan, piranti pusat proses dari penampil
gambar pada LED Matrik (Electronic badge) ini, karena semua output yang akan
dikeluarkan harus diproses dan dikontrol melalui AT89S8252.
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Dari gambar 3.1 di atas dapat diketahui bahwa penampil gambar berbasis
Mikrokontroler AT89S8252 ini akan menampilkan gambar pada 2 buah LED
Matrik 5x7 sedangkan, transistor BC547 (7 buah) dan IC ULN2004A (2 buah)
digunakan sebagai driver.

3.1.1

LED Matrik
Untuk dapat membentuk suatu gambar pada LED Matrik maka yang harus

dilakukan adalah melakukan penyalaan kolom dan baris yang diinginkan sehingga
membentuk sebuah gambar. Penggunaan 2 buah LED Matrik 5x7 yang disusun
menjadi 10x7 pixel untuk penyalaan pin baris 1 sampai dengan pin baris 7
dihubungkan dengan transistor BC547 dan untuk menyalakan kolom, pin kolom 1
sampai dengan kolom 5 dihubungkan dengan IC ULN2004A. Untuk menyalakan
semua LED Matrik maka semua baris yang terhubung dengan transistor BC547
diberi logika 1 (tinggi), sehingga semua keluaran transistor BC547 menjadi logika
tinggi dan semua masukan pada kolom yang terhubung dengan IC ULN2004A
diberi logika 1 (tinggi) LED Matrik akan menyala semua dan sebaliknya untuk
memadamkan semua LED Matrik, karena LED Matrik yang digunakan adalah
Anode baris.
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Gambar 3.2 LED Matrik 5x7 (kolom x baris)
Proses pembentukan karakter pada penampil adalah dengan menyalakan
LED kolom demi kolom dan baris demi baris. Misalkan untuk menyalakan LED
pada kolom 1 dan baris 1, maka baris 1 diberi logika 1 (tinggi) dan kolom 1 diberi
logika 1 (tinggi). Kombinasi nyala matrik LED yang diinginkan dapat diatur
dengan mengkombinasi masukan bit-bit dari transistor BC547 dan IC
ULN2004A.
Gambar yang akan ditampilkan ada 5 gambar, yaitu :
1.

Gambar truk (gambar 3.3)

2.

Gambar ayam (gambar 3.4)

3.

Gambar anak panah ke kiri (gambar 3.5)

4.

Gambar anak panah ke kanan (gambar 3.6)

5.

Gambar salib (gambar 3.7)
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Gambar 3.3 Gambar mobil truk.

Gambar 3.4 Gambar ayam.

Gambar 3.5 Gambar anak panah ke kiri.
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Gambar 3.6 Gambar anak panah ke kanan.

Gambar 3.7 Gambar salib.

3.1.2

Penggerak LED Matrik
Dalam

perancangan,

sebagai

penggerak

(driver)

LED

Matrik

menggunakan transistor NPN transistor ini bekerja dengan arus kolektor
maksimal 100 mA. Dari data sheet, LED Matrik dapat diberi arus sebesar 100
mA. Jadi apabila setiap LED Matrik membutuhkan 100 mA arus dalam bentuk
pulsa, maka penggerak LED Matrik masih mampu menyediakan arus yang cukup.
Pada saat masukan dari port mikrokontroler adalah tinggi, maka transistor
berfungsi sebagai saklar dalam keadaan tertutup, maka penggerak LED Matrik
dapat digambarkan seperti pada gambar 3.8 di bawah ini.
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VCC

R1
1k

RC
47
IC
RB
IB

Dari mikrokontroler

Q1
BC547

560

LED

ULN2004A

Gambar 3.8 Penggerak LED Matrik
Diinginkan arus kolektor yang mengalir melalui LED sekitar 100 mA,
sehingga nilai RC dapat diperoleh :
V RC = VCC − VCE − V LED
V RC = 6 V − 0 V − 2,1 V

V RC = 3,9 V

Dengan VCE = 0 V pada saat transistor saturasi dan besarnya arus yang mengalir
melalui LED adalah maksimal 100 mA, maka nilai RC dapat dicari :
I LED ≅ I RC = 100 mA

Maka : RC =

RC =

V RC
I RC

3,9 V
100 mA

RC = 39 Ω

Pada perancangan pengerak LED Matrik hambatan pada kolektor yang digunakan
adalah 47 Ω, jika RC yang digunakan adalah 47 Ω maka besarnya nilai I RC
adalah :
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I RC =

VCC − VCE − V LED
RC

I RC =

6 V − 0 V − 3,1 V
47 Ω

I RC = 61,70 mA

Dengan nilai hFE sebesar 120, arus basis minimum dapat ditentukan :
I B ( Sat ) =

IC
hFE

I B ( Sat ) =

61,70 mA
120

I B ( Sat ) = 514,16 µA

Syarat transistor pada saat saturasi adalah
I B ≥ I B ( Sat )

Untuk perancangan ini digunakan I B = 5 mA yang disupply oleh baterai dan
mikrokontroler dengan tegangan V B sebesar 6 V maka besar nilai RB dapat
dicari:
V B = V RB + VBE + VLED
V B = 6 V − 0,7 V − 2,1 V
V B = 3,2 V
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Besarnya nilai RB :
RB =

V RB
I RB

RB =

3,2 V
5 mA

R B = 640 Ω

Besarnya hambatan RB yang digunakan dalam perbuatan alat penampilan
gambar pada LED Matrik adalah 560 Ω untuk menjamin agar transistor tetap
dalam keadaan saturasi.

P1.1

1C
2C
3C
4C
5C
6C
7C

C OM

9

P1.2
16
15
14
13
12
11
10

1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B

1
2
3
4
5
6
7

ULN2004A

P1.3
P1.4
P1.5
P1.6

VCC

RC

RC

RC

RC

RC

RC

1C
2C
3C
4C
5C
6C
7C

C OM

9

P1.7
16
15
14
13
12
11
10

1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B

1
2
3
4
5
6
7

P3.0
P3.1
P3.2

RC
ULN2004A

RB
Q1

P0.0
BC547
RB
Q2
BC547

P0.1

RB
Q3
BC547

P0.2

RB
Q4
BC547

P0.3

RB
Q5
BC547

P0.4

RB
Q6
BC547

P0.5

RB
P0.6

Q7
BC547

Gambar 3.9 Penggerak LED matrik
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3.1.3

Rangkaian Osilator
Pada rangkaian ini menggunakan crystal sebagai pembangkit pulsa sebesar

11,0592 MHz dengan menggunakan dua buah kapasitor 33pF. Seperti pada
gambar di bawah ini.
XTAL 2
33pF
Y1
11,0592 MHz

XTAL 1
33pF

GND

Gambar 3.10 Rangkaian Osilator

3.1.4

Rangkain Reset
Mikrokontroler dapat direset pada transisi tegangan (5 V) dan pada saat

mengeksekusi program, reset dalam keadaan logika rendah oleh karena itu pada
pin reset diberi kapasitor yang terhubung ke Vcc dan resistor ke ground untuk
menjaga reset bernilai 1 pada saat pengisian kapasitor dari 0. Dengan demikian
mikrokontroler akan di reset setiap kali diberi catu daya. Fungsi tombol untuk
melakukan reset secara manual ketika program sudah berjalan, ketika tombol
ditekan terjadi pengosongan kapasitor dan reset bernilai 1. Dan dapat dilihat pada
gambar 3.11 di bawah ini
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Vcc

EA/VPP
10uF

RST
10k

GND

Gambar 3.11 Rangkaian Reset

3.2

Perancangan Perangkat Lunak (Software)
Perancangan perangkat lunak meliputi AT89S8252 yang berfungsi untuk

mengatur penyalaan matrik LED juga berfungsi sebagai penyimpan data gambar
yang sudah terprogram maupun pengendali keseluruhan proses yang terjadi.

3.2.1

Algoritma Program Penampil Matrik LED

3.2.1.1 Menampilkan Data Gambar yang sudah Diprogram
Data gambar disimpan pada flash PEROM merupakan data yang tetap dan
pengguna tidak dapat merubahnya. Untuk menampil data gambar melalui proses
looping pada program utama dan interupsi dari tombol sebagai masukan untuk
memilih salah satu data gambar yang sudah tersedia.
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3.2.1.2 Data Gambar
Data karakter berupa 5 gambar jumlah yang berbeda-beda disesuaikan
dengan bentuk gambar yang sudah dirancang. Pengiriman data ke penampil
dilakukan secara bertahap dan secara cepat supaya terlihat seperti sebuah gambar.
Tabel 3.1 Data gambar 1 (Mobil truk)
Pengiriman ke

Data Kolom

Data Baris

1

00000010b (02h)

00111000b (38h)

2

00000100b (04h)

01101000b (68h)

3

00001000b (08h)

01101000b (68h)

4

00010000b (10h)

00101000b (28h)

5

00100000b (20h)

00101000b (28h)

6

01000000b (40h)

00101110b (2eh)

7

10000000b (80h)

01100010b (62h)

8

00000001b (01h)

01100010b (62h)

9

00000010b (02h)

00101100b (2ch)

10

000000100b (04h)

00111000b (38h)

Tabel 3.2 Data gambar 2 (Ayam)
Pengiriman ke

Data Kolom

Data Baris

1

00000010b (02h)

00000100b (04h)

2

00000100b (04h)

00000110b (06h)

3

00001000b (08h)

00000111b (07h)
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4

00010000b (10h)

01001110b (4eh)

5

00100000b (20h)

01111100b (7ch)

6

01000000b (40h)

01011110b (5eh)

7

10000000b (80h)

01111110b (7eh)

8

00000001b (01h)

00011110b (1eh)

9

00000010b (02h)

00001100b (0ch)

10

000000100b (04h)

00000010b (02h)

Tabel 3.3 Data gambar 3 (Anak panah ke kiri)
Pengiriman ke

Data Kolom

Data Baris

1

00000010b (02h)

00001000b (08h)

2

00000100b (04h)

00011100b (1ch)

3

00001000b (08h)

00111110b (3eh)

4

00010000b (10h)

01111111b (7fh)

5

00100000b (20h)

00011100b (1ch)

6

01000000b (40h)

00011100b (1ch)

7

10000000b (80h)

00011100b (1ch)

8

00000001b (01h)

00011100b (1ch)

9

00000010b (02h)

00011100b (1ch)

10

000000100b (04h)

00011100b (1ch)

32

Tabel 3.4 Data gambar 4 (Anak panah ke kanan)
Pengiriman ke

Data Kolom

Data Baris

1

00000010b (02h)

00011100b (1ch)

2

00000100b (04h)

00011100b (1ch)

3

00001000b (08h)

00011100b (1ch)

4

00010000b (10h)

00011100b (1ch)

5

00100000b (20h)

00011100b (1ch)

6

01000000b (40h)

00011100b (1ch)

7

10000000b (80h)

01111111b (7fh)

8

00000001b (01h)

00111110b (3eh)

9

00000010b (02h)

00011100b (1ch)

10

000000100b (04h)

00001000b (08h)

Tabel 3.5 Data gambar 5 (Salib)
Pengiriman ke

Data Kolom

Data Baris

1

00000010b (02h)

00000000b (00h)

2

00000100b (04h)

00000000b (00h)

3

00001000b (08h)

00001100b (0ch)

4

00010000b (10h)

00001100b (0ch)

5

00100000b (20h)

01111111b (7fh)

6

01000000b (40h)

01111111b (7fh)

7

10000000b (80h)

00001100b (0ch)
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8

00000001b (01h)

00001100b (0ch)

9

00000010b (02h)

00000000b (00h)

10

000000100b (04h)

00000000b (00h)

3.2.1.3 Perubahan Data Gambar yang Baru
Bila ada perubahan data gambar yang baru maka user tidak dapat merubah
isi dari data gambar, karena sudah terprogram kemudian ditampilkan ke LED
matrik. Jadi pengguna hanya memilih data gambar yang sudah tersedia pada flash
PEROM.
3.2.2

Flowchart Program Utama penampil LED matrik
Dari flowchart program utama (gambar 3.12) dapat dilihat bahwa

pengguna dapat memasukan pilihan dari tombol untuk memilih salah satu gambar.
Interupsi masukan dari tombol yang terhubung dengan p2.0 akan dibandingkan
dengan nilai 0 (low) jika sama, maka nilai R4 pada RAM internal mikrokontroler
akan ditambah satu. Kemudian data gambar akan diambil sesuai dengan nilai yang
ada pada R4 untuk ditampilkan. Gambar akan ditampil berulang-ulang sampai ada
masukan lagi tombol, maka gambar berikutnya akan ditampilkan. Tombol
masukan dapat ditekan maksimal sampai 5 kali, jika lebih dari 5 kali maka akan
kembali seperti semula menampilkan gambar pertama. Demikian juga untuk
proses seterusnya.
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Gambar 3.12 Flowchart Program Utama Penampil Matrik LED

3.2.3

Sub Program Penerimaan Interupsi dari Tombol
Pada sub program penerimaan interupsi dari tombol (gambar 3.13),

menginformasikan bagaimana tombol memberikan masukan bagi program utama.
Jika ada interupsi masukan dari tombol maka akan dibandingkan dengan 0 (low)
dan jika sama maka nilai R4 akan ditambah satu, dimana nilai dari R4 berfungsi
sebagai masukan ke program utama. Nilai R4 akan selalu ditambah sesuai dengan
jumlah berapa kali tombol ditekan, kemudian jika nilai R4=05h dan tombol
ditekan maka isi dari R4 akan diisi dengan nilai 00h.
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Gambar 3.13 Diagram Alir Sub Program Penerimaan Interupsi dari Tombol.

3.2.4

Sub Program Menampilkan Gambar
Diagram Alir sub program menampilkan gambar (gambar 3.14) ini

merupakan proses looping untuk pengambilan data gambar yang sesuai dengan
masukan dari interupsi. Data kolom dikirim untuk 10 bit, kemudian 7 bit data
baris akan menyalakan kolom yang diinginkan. Pengiriman data kolom dan baris
dilakukan masing-masing 10 kali, sehingga LED Matrik akan menyala kolom per
kolom. Penyalaan LED Matrik kolom demi kolom berlangsung dengan cepat
sehingga akan terlihat seperti gambar.
Kolom 1 sampai 7 terhubung dengan port p1 dimulai dari p1.1 dan kolom
8 sampai 10 terhubung dengan port p3 mulai dari p3.0 sampai p3.2. Baris 1
sampai 7 terhubung dengan port p0 mulai p0.0 sampai p0.6
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Gambar 3.14 Diagram Alir Sub Program Menampilkan Gambar

3.2.5

Subroutin Pilih Gambar
Proses

subroutine pilih gambar (gambar 3.15) adalah suatu proses

pemilihan gambar yang akan ditampilkan. Pada dasarnya proses pemilihan
gambar ini menunggu keadaan tombol setelah ditekan karena hasil dari penekanan
tombol digunakan sebagai masukan untuk menampilkan gambar selanjutnya.
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Gambar 3.15 Diagram Alir Subroutin Pilih Gambar

3.2.6

Subroutin Tunda Waktu
Program tunda waktu berfungsi untuk memberikan tunda sesaat agar LED

Matrik mendapat kan daya yang cukup untuk menyala. Diagram Alir tunda waktu
dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 3.16 Diagram Alir Tunda Waktu
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BAB IV
HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengamatan terhadap hasil tampilan
alat yang telah dibuat.

4.1

Baterai
Pada rangkaian ini mengggunakan dua buah baterai kancing 3V (gambar

4.1)yang diserikan sebagai sumber catudaya untuk seluruh rangkaian.
Keterbatasan masa pemakai baterai ini mengkibatkan masalah yaitu kehabisan
daya untuk mengaktifkan seluruh komponen dalam rangkaian ini. Jadi alat akan
mungkin tidak dapat bekerja dalam waktu yang lama dengan tanpa mengganti
baterai.

Gambar 4.1 Baterai kancing
Dari datasheet baterai:
V = 3 Volt, I = 185 mAh
Dan dibutuhkan tegangan (6V) dan arus min (100 mA), maka
lama pemakaian baterai =

DayaSumber
DayaBeban

=

6V .370mAh
6V .100mA

= 3,7 h
= 3 jam 42 menit
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4.2

Penampil
Jenis LED Matrik adalah Anoda baris. LED Matrik akan menyala semua

ketika semua baris diberikan masukan high (1) dan semua masukan kolom diberi
masukan low (0) karena jika transistor array diberi masukan high (1), maka
keluarannya akan low (0). Banyak data yang ditampilkan oleh rangkaian penampil
ini untuk satu gambar adalah sebanyak 70 bit data dengan 10 kali proses
pengiriman data kolom dan baris. Jadi untuk terbentuknya sebuah gambar
memerlukan 10 data kolom dan 10 data baris, dimana data kolom adalah 10 bit
dan baris 7 bit. Seperti terlihat pada data bit berikut.
Data gambar Truk:

02h,38h,04h,68h,08h,68h,10h
28h,20h,28h,40h,2eh,80h,62h
01h,62h,02h,2ch,04h,38h

4.3

Implementasi Flowchart

4.3.1

Inisialisasi alamat
Pada awal pemrograman terlebih dahulu di inisialisasikan alamat data dan

variabel yang digunakan. Pertama-tama deklarasikan alamat awal program
dimulai, yaitu ORG 00h.
Origin (ORG) adalah pengarah yang mendefinisikan awal program, diikuti
angka hexa dibelakangnya yang menyatakan alamat. Dalam hal ini program
mengawali pengalamatan pada alamat 00h.Dengan pengarah ini compiler akan
mengalokasikan ruang data secara tidak langsung.
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Program dimulai pada alamat 00h dan langsung mengisi ratusan dengan
nilai 100, cacah dengan nilai 1000, teratusan dengan nilai 100 dan tercacah
dengan nilai 10000, seperti terlihat dibawah ini.
ORG 0h
ratusan
cacah
terratusan
tercacah

4.3.2

equ
equ
equ
equ

; awal program mulai dari alamat 0h
; Nilai isi dari ratusan = 100
;
;
;

100
-1000
100
-10000

Penerimaan Masukan dari Tombol
Untuk mengetahui tombol ditekan atau tidak, diawali dengan memberikan

nilai 00h pada R4 dan high pada port p2.0, karena jika ditekan tombol akan
terhubungsingkat dengan ground (0). Jika ada nilai dari low (0) dari port p2.0,
maka akan dibandingkan dengan nilai nol yang ada pada , jika sama maka akan
membandingkan nilai yang ada pada R4 dengan nilai 05h.
Jika nilai pada R4 sama dengan 05h, maka R4 akan diisi dengan lagi 00h,
jika tidak sama maka isi dari R4 akan ditambahkan dengan 1 dan isi dari R4 akan
disalin ke akumulator.
cek_tbl:
acall
jnb
ret
gbr_nxt:
cjne
mov
ret
gbr_nxt2:
inc

4.3.3

delay10ms
p2.0,gbr_nxt

; Panggil subrutin delay10ms
; Lompat ke gbr_nxt, jika p2.0=0
; Kembali dari subrutin

r4,#05h,gbr_nxt2
r4,#00h

; Lompat ke gbr_nxt jika R4 <>05h
; R4 diisi dengan 00h
; Kembali dari subrutin

r4

; Isi R4 ditambah dengan 1

Proses Menampilkan Gambar
Pertama program akan menghapus nilai yang ada pada akumulator

kemudian mengisinya dengan isi dari alamat yang ada pada Data Pointer (DPTR)
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yaitu nilai 02h yang merupakan data kolom pertama dari memori eksternal.
Kemudian data yang ada pada akumulator dikirimkan ke port p1.
Selanjutnya menaikkan nilai dari DPTR dan menghapus isi dari
akumulator, kemudian mengisinya dengan isi dari alamat yang ada pada DPTR
yakni data baris, dan mengirimkannya ke port p0 yang merupakan masukan baris
pada penampil. Nilai dari DPTR kembali dinaikkan, kemudian nilai dari R2
dikurangi dengan 1 dan dibandingkan dengan nol. Jika nilai R2 tidak sama nol
maka proses ini akan kembali diulang sampai nilai dari R2 sama dengan nol.
gambar:
mov
acall
tampilkan:
acall
ambil:
clr
movc

r2,#07h
cek_tbl

; Isi R2 dengan 07h
; Panggil subroutin cek_tbl

cek_tpl_gbr

; Panggil cek_tampil_gbr

a
a,@a+dptr

; Hapus isi a
; Copy data yang ada di tabel memori yang
; ditunjuk isi a+dptr
; Copy a ke p1
; Naikkan petunjuk pengambilan data
; Hapus isi a (a=0)
; Copykan data yang ditunjuk isi a+dptr
; Copykan isi a ke p0
; Naikkan petunjuk pengambilan data
; Kurangi R2 dengan 1,
; jika belum 00h lompat ke ambil
; Isi p1 dengan 00h
; Panggil subroutin delay10ms

mov
inc
clr
movc
mov
inc
djnz

p1,a
dptr
a
a,@a+dptr
p0,a
dptr
r2,ambil

mov
acall

p1,#00h
delay10ms

Jika nilai R2 sama dengan nol maka port p0 diberi nilai 00h dan R2 diisi
lagi dengan 03h.Kemudian isi dari akumulator dihapus dan mengisinya dengan isi
dari alamat yang ada pada Data Pointer (DPTR) yaitu nilai 01h yang merupakan
data kolom kedelapan dari memori eksternal. Kemudian data yang ada pada
akumulator dikirimkan ke port p3. Selanjutnya menaikkan nilai dari DPTR dan
menghapus isi dari akumulator, kemudian mengisinya dengan isi dari alamat yang
ada pada DPTR yakni data baris, dan mengirimkannya ke port p0. Nilai dari
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DPTR kembali dinaikkan, kemudian nilai dari R2 dikurangi satu dan
dibandingkan dengan nol. Jika nilai R2 tidak sama nol maka proses ini akan
kembali diulang sampai nilai dari R2 sama dengan nol. Jika nilai R2 sama dengan
nol maka nilai port p3 dan p0 diberi nilai 00h kemudian mulai lagi dari awal.
mulai2:
mov

r2,#03h

; Isi R2 dengan 03h

clr
movc
mov
inc
clr
movc
mov
inc
djnz

a
a,@a+dptr
p3,a
dptr
a
a,@a+dptr
p0,a
dptr
r2,ambil2

mov
mov
acall
sjmp

p3,#00h
p0,#00h
delay10ms
gambar

;
; Copy data yang ada di tabel
; Isi p3 dengan nilai yang ada di a
; Naikkan petunjuk pengambilan data
;
; Copy data yang ditunjuk isi a+dptr
; Copy isi a ke p0
;
; Kurangi R2 dengan 1,
; jika R2=00h lompat ke ambil2
; Isi p3 dengan 00h
; Isi p0 dengan 00h
; panggil subrutin delay10ms
; Lompat ke label gambar

ambil2:

4.3.4

Proses Mengganti Gambar
Proses mengganti gambar adalah proses untuk mengganti gambar yang

ditampilkan. Pada dasarnya proses pemilihan gambar ini menunggu keadaan
tombol setelah ditekan karena hasil dari penekanan tombol digunakan sebagai
perbandingan untuk memilih data mana yang akan dikirimkan kepenampil
gambar. Tiap penekanan tombol akan menampilkan:
a. Untuk penekanan pertama kali tombol, maka akan menampilkan
gambar mobil truk.
b. Penekanan kedua kali tombol, maka akan menampilkan gambar
ayam.
c. Penekanan ketiga kali tombol, maka akan menampilkan gambar
anak panah ke kiri.
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d. Penekanan keempat kali tombol, maka akan menampilkan gambar
anak panah ke kanan.
e. Penekanan kelima kali tombol, maka akan menampilkan gambar
salib.
f. Penekanan keenam kali tombol, maka penampil akan kembali
menampilkan gambar mobil truk, dan seterusnya.
Ada pun progamnya adalah sebagai berikut:
cek_tpl_gbr:
mov
;
mov
cjne

40h,a

; Copy isi a ke alamat 40h

a,r4
a,#01h,cek_tpl_gbr2

; Isi a dengan isi R4
; Lompat ke cek_tpl_gbr2
; jika a<>01h
; Copy data tabel1 ke data pointer
; Isi a dengan isi yang ditunjukkan 40h
; Kembali dari subrutin

mov
mov
ret
cek_tpl_gbr2:
cjne

dptr,#tabel1
a,40h

mov
mov
ret
cek_tpl_gbr3:
cjne

dptr,#tabel2
a,40h

mov
mov
ret
cek_tpl_gbr4:
cjne

dptr,#tabel3
a,40h

mov
mov
ret
cek_tpl_gbr5:
mov
mov
ret

dptr,#tabel4
a,40h

4.4

a,#02h,cek_tpl_gbr3

a,#03h,cek_tpl_gbr4

a,#04h,cek_tpl_gbr5

dptr,#tabel5
a,40h

; Lompat ke cek_tpl_gbr3
; jika a<>02h
; Copy data tabel2 ke dptr
; Isi a dengan isi yang ditunjukkan 40h
; Kembali
; Lompat ke cek_tpl_gbr4
; jika a<>03h
; Copy data tabel3 ke dptr
; Isi a dengan isi yang ditunjukkan 40h
; Kembali
; Lompat ke cek_tpl_gbr5
; jika a<>04h
; Copy data tabel4 ke dptr
; Isi a dengan isi yang ditunjukkan 40h
;
; Copy data tabel5 ke dptr
; Isi a dengan isi yang ditunjukkan 40h
; Kembali dari subrutin

Alur Kerja Hasil Perancangan
Dari hasil perancangan alat pada bab III, ketika pertama kali alat penampil

gambar pada LED Matrik dihidupkan semua LED Matrik masih dalam keadaan
padam. Kemudian apabila tombol ditekan maka penampil gambar akan
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menampilkan gambar yang pertama yaitu gambar mobil truk, jika tombol pilih
gambar ditekan kembali maka alat penampil gambar akan menapilkan gambar
ayam, dan gambar seterusnya akan ditampilkan jika tombol ditekan kembali.
Sampai gambar kelima, ketika tombol ditekan lagi maka akan menampilkan
gambar pertama kembali, dan seterusnya.

4.4.1

Menampilkan Gambar
Pada proses menampilkan gambar diperlukan dua proses pengiriman data

yaitu data kolom dan data baris. Proses untuk pengiriman data kolom, penampil
membutuhkan 10 bit data 10 kali dan 7 bit data untuk pengiriman data baris 10
kali.
Salah satu proses untuk menampilkan gambar dapat dilihat dibawah ini
pada saat tombol terkekan pertama kali. Pada gambar dibawah ini (gambar 4.2)
yang tercetak tebal menandakan LED dalam keadaaan menyala dan yang tidak
dicetak tebal menandakan LED dalam keadaan mati.
Pertama kali kolom (p1 dan p3) dan baris (p0) diberi kondisi 00h, lalu
diberi tunda waktu sesaat agar LED Matrik mendapatkan daya yang cukup untuk
menyala (gambar 4.2), kemudian mengirimkan data kolom dengan 00000010b
(02h), selanjutnya mengirimkan data baris dengan 00111000b ( 38h).
Proses selanjutnya mengrimkan data kolom dengan 00000100b (04h),
kemudian mengirimkan data baris dengan 01101000b (68h) seperti ditunjukkan
gambar 4.3. Selanjutnya, mengirimkan data kolom dengan 00001000b (08h) dan
data baris dengan 01101000b (68h) seperti terlihat di gambar 4.4. Proses ini akan
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dilakukan tujuh kali untuk port p1, setelah itu port p1 diberi nilai 00h, karena
kolom 8 sampai 10 terhubung dengan port p3.

Gambar 4.2 Proses penyalaan kolom 1

Gambar 4.3 Proses penyalaan kolom 2
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Gambar 4.4 Proses penyalaan kolom 3

Gambar 4.5 Proses penyalaan kolom 4
Untuk proses selanjutnya pengiriman data kolom 8 sampai 10, data kolom
dikirimkan kembali dengan 00000001b (01h) dan data baris dengan 01100010b
(62h) seperti terlihat pada gambar 4.7. Kemudian data kolom dikirim lagi dengan
00000010b (02h) dan data baris dengan 00101100b (2ch) seperti ditunjukkan pada
gambar 4.7, dan data yang terakhir untuk kolom adalah 00000100b (04h) dan
baris dengan 00111000b (38h) dapat dilihat pada gambar 4.8.
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Gambar 4.6 Proses penyalaan kolom 8

Gambar 4.7 Proses penyalaan kolom 9

Gambar 4.8 Proses penyalaan kolom 10
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Tabel 4.1 Data gambar 1
Pengiriman ke

Data Kolom

Data Baris

1

00000010b (02h)

00111000b (38h)

2

00000100b (04h)

01101000b (68h)

3

00001000b (08h)

01101000b (68h)

4

00010000b (10h)

00101000b (28h)

5

00100000b (20h)

00101000b (28h)

6

01000000b (40h)

00101110b (2eh)

7

10000000b (80h)

01100010b (62h)

8

00000001b (01h)

01100010b (62h)

9

00000010b (02h)

00101100b (2ch)

10

000000100b (04h)

00111000b (38h)

Proses pengiriman data ini akan selalu berulang-ulang dan cepat, sehingga
akan terlihat sebagai gambar dalam satu kesatuan, seperti telihat pada gambar 4.9.

Gambar 4.9 Keseluruhan penyalaan (mobil truk)
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4.4.2

Kebutuhan arus untuk semua LED Matrik menyala
Pada perancangan ini semua komponen di supply dengan tegangan dari

baterai 2 buah sebesar 6 V ( VCC = 6 V) dan arus sebesar 370 mAh. dengan
diketahui nilai Rc sebesar VCC = 6 V, dan V LED = 1,7 V, maka arus yang dipakai
LED, I LED dapat dicari dengan rumus:
I LED =

VCC − VCE − V LED
RC

I LED =

6V − 0V − 1,7V
47Ω

I LED = 91,49 mA

Untuk menghidupkan satu kolom LED Matrik
I LED (max) = 7. I LED
I LED (max) = 7. 91,49 mA
I LED (max) = 0,640 mA

Berdasarkan datasheet arus (Lampiran L2) arus rata-rata yang dibutuhkan
untuk menghidupkan satu buah LED Matrik sebesar 23 mA/dot. Dari hasil
perhitungan untuk menghidupkan satu buah LED Matrik adalah sebesar 100 mA.
Pada perancangan alat digunakan 2 buah LED Matrik sehingga dibutuhkan
arus sebesar 100 mA, dan dari hasil pengukuran untuk menghidupkan satu buah
LED Matrik adalah sebesar 91,49 mA. Perbedaan antara perhitungan dengan hasil
pengukuran tidak terlalu mempengaruhi nyala LED Matrik, dengan menggunakan
arus seperti hasil perhitungan atau hasil pengukuran LED Matrik masih dapat
dinyalakan.
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Pada awalnya alat tidak bekerja karena kurangnya arus dari mikrokontroler
untuk membuat transitor saturasi, kemudian diatasi dengan menambahkan resistor
1k terhubung Vcc dan port baris pada mikrokontroler sehingga alat bekerja.

4.4.3

Kebutuhan Tempat Penyimpanan Gambar pada Mikrokontroler
Besarnya kapasitas memori yang digunakan untuk menyimpan program dan

data gambar pada mikrokontroler AT89S8252 adalah sebesar 244 byte, dimana
untuk program sebesar 144 byte dan data gambar 100 byte. Jadi memori masih
tersisa 7,73 Kbyte yang dapat digunakan untuk menyimpan data gambar, karena
mikrokontroler AT89S8252 mempunyai 8 Kbyte flash memori dan 2 Kbyte
EEPROM. Data gambar masih dapat ditambah sebanyak 386 data, dimana ukuran
satu data gambar adalah 20 byte.
1 gambar = 20 byte, 5 gambar = 100 byte, program = 144 byte
Sisa memori pada mikrokontroler:
= memori mikrokontroler – (data program + 5 data gambar)
= 8 Kbyte – (144 + 100) byte
= 7,75 Kbyte
Memori masih dapat menyimpan data gambar sebesar (sisa memori/data satu
gambar) 387 gambar, dengan ukuran satu gambar yaitu 20 byte.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Alat bekerja.
2. Memori masih dapat menyimpan 387 gambar, karena masih ada 7.75 KB
sisa memori ditambah 2 KB EEPROM.
3. Dibutuhkan arus tambahan dari Vcc untuk mengaktifkan basis transistor
yang berfungsi sebagai driver.
4. Tegangan yang dibutuhkan oleh alat berkisar 4 V sampai dengan 6 V

5.2

SARAN
1. Untuk membuat tampilan gambar lebih baik dibutuhkan tambahan LED
Dot Matrik dengan ukuran yang kecil.
2. Untuk membuat kemasan dengan ukuran yang lebih kecil dibutuhkan
ukuran komponen dan papan PCB yang lebih minim.
3. Keterbatasan daya yang disediakan oleh baterai untuk men-supply
rangkaian membuat penampil gambar ini tidak dapat bekerja pada waktu
yang cukup lama.
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