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Mikrokontroler
Buku Petunjuk Praktikum Mikrokontroler ini yang berisi 20 modul materi yang
terdiri dari LED, Push button, Buzzer, LCD 16X2, Seven Segment, ADC dan
PWM, Keypad, Sensor suhu, sensor jarak, Pengaturan motor DC, modul Relay,
Motor Servo, RTC, Traffic Light, Infrared Remote Control, Motor Stepper, Dot
matrix, Bluetooth, Modul Wifi, dan Modul SIM800L. Semoga dengan buku
petunjuk ini dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca dan dapat
menambah pengetahuan tentang praktik Mikrokontroler Arduino khususnya
Mega2560. Masih banyak kekurangan dari buku petunjuk ini, semoga para
pembaca dan pemakai buku ini berkenan memberikan saran dan kritik terhadap
isi buku ini agar dapat disempurnakan kembali menjadi lebih baik.
Buku ini memberikan penjelasan tentang pengertian dasar mikrokontroler,
bagaimana mikrokontroler bekerja berdasarkan instruksi yang diberikan,
bagaimana hubungan antara mikrokontroler, mikrokrosesor dan mikrokomputer.
Untuk memberi pengetahuan secara umum pada pembaca, di buku ini disajikan
beberapa macam famili mikrokontroler yang banyak digunakan, dan macammacam bahasa pemrograman dengan penjelasan tentang kekurangan serta
kelebihannya. Buku ini selanjutnya membahas penggunaan bahasa
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programming tingkat tinggi (bahasa C) untuk diterapkan di mikrokontroler serta
membahas perangkat keras mikrokontroler ATMEGA16, yang meliputi: CPU,
memori, perangkat I/O, dan perangkat tambahan lainnya. Materi selanjutnya
berisi konsep dasar dan cara kerja perangkat yang ada di ATMEGA16, serta
contoh-contoh program aplikasinya.
Pada saat ini penggunaan mikrokontroler dapat kita temui pada berbagai
peralatan elektronik, misalnya peralatan yang terdapat di rumah Anda, seperti
telepon digital, microwave oven, televisi, mesin cuci, sistem keamanan rumah,
PDA, dan lainnya. Mikrokontroler dapat digunakan untuk penunjang kegiatan
industri, misalnya untuk instrumen pengendalian, otomatisasi industri, akuisisi
data, komunikasi antar perangkat, dan lainnya. Mengapa harus mikrokontroler?
Ini adalah pertanyaan mendasar bagi siapapun yang ingin membuat desain
elektronik agar lebih ekonomis, produktif, dan efisien. Apakah tidak ada alternatif
lain selain mikrokontroler untuk fungsi-fungsi yang telah disebutkan sebelumnya?
Anda dapat menggunakan rangkaian diskret digital sebagai alternatif. Jika kerja
rangkaian Anda tidak cukup kompleks, atau bahkan sangat sederhana, maka
penggunaan mikrokontroler adalah kesalahan besar. Ini adalah hal yang kurang
efektif yang banyak dilakukan oleh para desainer elektronik. Sebagai contoh,
pada kasus pengukuran suhu dan kelembaban misalnya, Anda dapat
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menghemat anggaran untuk belanja komponen elektronik apabila menggunakan
rangkaian diskret. Sebab dalam rangkain tersebut hanya bekerja untuk
mengukur saja dan tanpa adanya perubahan ulang (re-program) setelah
rangkaian dibuat. Bagaimana seharusnya Mikrokontroler digunakan? Perhatikan
diagram alir kerja rangkaian Anda, dan bandingkan dengan fitur yang tersedia
pada mikrokontroler. Jika ternyata rangkaian cukup kompleks dan analisis biaya
akan lebih mahal bila menggunakan rangkaian diskret, maka kedudukan
mikrokontroler sangat dibutuhkan. Misalnya pada kasus rambu-rambu lalu lintas
yang perlu diubah kembali durasi “Stop” and “Go” pada saat terjadi tamu
kehormatan datang. Pada banyak kasus seringkali dilakukan secara manual oleh
petugas polisi lalu lintas. Ini adalah pilihan yang cukup strategis bila
menggunakan mikrokontroler sebagai perangkat komunikasi digital. Gunakan
laptop, atau smartphone melalui jaringan baik lokal maupun internet, maka
sistem lalu lintas sudah terkendali oleh traffic center. Selain itu, bila dikemudian
hari dirasa perlu melakukan beberapa perubahan (re-program) atau
memprogram ulang input output rangkaian maka mikrokontroler adalah pilih yang
sangat tepat. Jadi mikrokontroler identik kompleks dan programmable. Ini akan
menghemat biaya pengembangan hardware Anda. Dengan buku ini diharapkan
menambah wawasan akan desain elektronik dan reparasi, beserta komponen
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apa saja yang dibutuhkan. Kritik dan saran pembaca dapat membantu kami
untuk perbaikan buku ini menjadi lebih baik.
Designed for a one-semester course in Finite Element Method, this compact and
well-organized text presents FEM as a tool to find approximate solutions to
differential equations. This provides the student a better perspective on the
technique and its wide range of applications. This approach reflects the current
trend as the present-day applications range from structures to biomechanics to
electromagnetics, unlike in conventional texts that view FEM primarily as an
extension of matrix methods of structural analysis. After an introduction and a
review of mathematical preliminaries, the book gives a detailed discussion on
FEM as a technique for solving differential equations and variational formulation
of FEM. This is followed by a lucid presentation of one-dimensional and twodimensional finite elements and finite element formulation for dynamics. The
book concludes with some case studies that focus on industrial problems and
Appendices that include mini-project topics based on near-real-life problems.
Postgraduate/Senior undergraduate students of civil, mechanical and
aeronautical engineering will find this text extremely useful; it will also appeal to
the practising engineers and the teaching community.
Kali ini kami mempersembahkan buku tentang interfacing dengan mikrokontroler ESP32 hasil
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buah karya laboratorium untuk mahasiswa dan siswa-siswa SMK agar bermanfaat untuk
mengembangkan kemampuan diri dalam praktek interfacing maupun mikrokontroler. Buku ini
berisi praktek LED 8 bit, Push Button 4 input, Buzzer, LCD 16X2 I2C, Display Seven Segment
8 digit, ADC 1 chanel (potensio 10K), Keypad 4X4, Sensor Suhu dan kelembaban DHT11,
Sensor Jarak, Pengaturan Motor DC, Relay 2 Channel, Motor Servo, Joystick, RTC (Real Time
Clock), Traffic Light perempatan, Infra Red Remote Control, Pengaturan Motor Stepper, Dot
Matrix 32X8 pixel. Dasar-dasar yang dipelajari ini nanti dapat dikembangkan ke dalam
pemahaman dan praktek Internet of Things (IoT) yang mungkin akan kita tulis berikutnya.
Rather than yet another project-based workbook, Arduino: A Technical Reference is a
reference and handbook that thoroughly describes the electrical and performance aspects of
an Arduino board and its software. This book brings together in one place all the information
you need to get something done with Arduino. It will save you from endless web searches and
digging through translations of datasheets or notes in project-based texts to find the
information that corresponds to your own particular setup and question. Reference features
include pinout diagrams, a discussion of the AVR microcontrollers used with Arduino boards, a
look under the hood at the firmware and run-time libraries that make the Arduino unique, and
extensive coverage of the various shields and add-on sensors that can be used with an
Arduino. One chapter is devoted to creating a new shield from scratch. The book wraps up with
detailed descriptions of three different projects: a programmable signal generator, a "smart"
thermostat, and a programmable launch sequencer for model rockets. Each project highlights
one or more topics that can be applied to other applications.
Inovasi merupakan salah satu penciri Universitas generasi ketiga yang selain dititik beratkan
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pada penyelenggaran pendidikan dan riset, yang tidak kalah pentingnya adalah berfokus pada
pengembangan inovasi. Dalam rangka memasuki fase tersebut serta dengan status
Universitas Hasanuddin (UNHAS) sebagai PTNBH, maka sejumlah perubahan signifikan telah
dilakukan, termasuk organisasi. Salah satu perangkat organisasi yang memiliki peran strategis
dalam pengembangan inovasi di UNHAS adalah Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan.
Melalui manajeman yang terintegrasi UNHAS berkomitmen untuk mengembangkan bisnis
berbasis inovasi untuk mengoptimalkan income generating, sebagai perguruan tinggi inovasi
yang merupakan penciri universitas generasi ketiga yang modern. Skema kemitraan yang
dimaksud dilakukan secara silih berganti sebagai demand push (permintaan pasar) ataupun
supply push (tawaran dari perguruan tinggi). Produk-produk inovasi yang dimiliki UNHAS yang
merupakan buah karya dari para akademisi atau researcher-nya memiliki potensi besar untuk
dikembangkan menjadi produk yang dapat memasuki pasar dan memeberikan pilihan dan
pengalaman baru bagi masyarakat. Lebih dari itu, Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan ini
juga mendapat amanah untuk mengembangkan kerjasama hilirisasi produk-produk yang
dihasilkan oleh UNHAS. Dengan demikian, keberadaan direktorat ini membuat pengelolaan
inovasi UNHAS menjadi lebih terintegrasi. Untuk mendukung implementasi kebijakan ini,
langkah-langkah pembenahan terus dilakukan secara simultan dan bekelanjutan. Direktorat
Inovasi dan Kewirausahaan bekerja mulai dari identifikasi potensi inovasi yang dihasilkan dari
risetriset, melindungi hak kekayaan intelektual, mengembangkan produk-produk inovasi
sampai pada proses komersialisasinya. Input dari pengelolaan inovasi ini adalah hasil-hasil
riset terapan, sementara outputnya berupa income generating yang akan bermanfaat bagi
pengelolaan institusi. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan inovasi dan kewirausahaan
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tersebut, Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan juga mengembangkan kemitraan dengan
berbagai pihak. Oleh karena itu agar khalayak ataupun stakeholder mengetahui dan
mendapatkan informasi yang memadai terkait aneka produk inovasi UNHAS, maka buku profil
Produk Inovasi ini diterbitkan secara berkala.
Pemrograman bagi kebanyakan orang terdengar sulit, harus memiliki IQ tinggi, hanya bisa
dilakukan oleh orang-orang tertentu, memiliki fokus tinggi dan tentu memiliki struktur bahasa
yang sukar di mengerti, sehingga membuat orang cenderung memilih kalah sebelum
berperang. Namun jangan khawatir, dalam buku ini penulis akan menjelaskan langkah demi
langkah, cara jitu dalam membangun sebuah sistem yang rumit menjadi sesuatu yang
menyenangkan dan simpel tentu dengan menggunakan Arduino. Arduino merupakan
mikrokontroler sangat populer saat ini dan mudah dijumpai. Dengan Arduino sobat koding
sekalian tidak perlu menyusun satu per satu struktur pemrograman dari dasar, hanya perlu
menjalankan perintah sederhana yang dijelaskan tuntas dalam buku ini dari halaman ke
halaman dari bab ke bab. Mikrokontroler yang satu ini telah lengkap dalam menyediakan
contoh-contoh koding yang telah melekat pada software IDE bawaannya, sehingga dengan
sedikit kreatif sobat koding bisa merancang apa saja dengan mikon (mikrokontroler) ini.
Sehingga dalam membuat suatu program pada sebuah sistem baik dalam industri, robotik,
seni, hiburan maupun yang lagi booming, yaitu AI pun bisa diaplikasikan tergantung keinginan
masing-masing sobat koding. Dengan menggunakan mikon ini sobat tidak perlu khawatir
sebab Arduino sifatnya open source sehingga memudahkan untuk menemukan contoh koding
di dunia internet. Awalnya mindset menjadi programmer itu sulit telah menjadi mudah, dengan
meniti satu per satu proses yang dijelaskan penulis. So, tunggu apa lagi, jika kita tunda 1 detik
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saja dalam belajar maka teknologi yang diisi oleh programmer handal akan membuat kita
semakin menjauh, kita akan semakin tertinggal dengan teknologi. Jadilah bagian dari
perubahan dengan langkah kecil dalam belajar pemograman. Berikut beberapa contoh yang
patut dijadikan referensi: Wakamiya, merupakan seorang wanita berusia 82 tahun yang
menjadi developer iOS dan mengembangkan game gratis bernama “Hinadan-the doll
staircase”. Tanmay, memulai belajar pemrograman sejak usia 5 tahun dengan dikenalkan
Foxpro dan Batch. Di saat orang tua sekarang berpikir bahwa di usia segitu adalah usia
bermain anak dan belum saatnya untuk belajar serius, ayah Tanmay yang memang seorang
programmer, mendukung keinginan belajar anaknya yang tertarik dengan pemrograman Dari 2
contoh diatas tidak ada kata sulit atau pun terlalu dini atau telah terlambat untuk belajar koding
mengenai pemograman!!!
Buku ini berisi tentang dasar-dasar mempelajari Mikrokontroller AT 8535, Arduino UNO R-3,
Software Bascom AVR, Arduino UNo 1.16 dan fritzing electronic design yang digunakan untuk
pembelajaran di Tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi.
Istilah mikrokontroler berasal dari microcontroller yang berarti pengendali mikro. Disebut
sebagai pengendali mikro karena mikrokontroler secara fisik adalah sebuah keping kecil
(microchip) yang merupakan komponen elektronika terintegrasi, dan dalam aplikasinya
mikrokontroler berfungsi untuk mengendalikan sebuah pekerjaan tertentu secara terprogram.
Mikrokontroler adalah single chip komputer yang memiliki kemampuan untuk diprogram dan
digunakan untuk tugas-tugas yang berorientasi kendali (control). Mikrokontroler muncul
dengan dua alasan utama, yaitu kebutuhan pasar (market need) dan perkembangan teknologi
baru (expansion of technology). Yang dimaksud dengan kebutuhan pasar adalah kebutuhan
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yang luas dari produk-produk elektronik akan perangkat pintar sebagai pengendali dan
pemroses data. Sedangkan yang dimaksud dengan perkembangan teknologi baru adalah
perkembangan teknologi semikonduktor yang memungkinkan pembuatan chip dengan
kemampuan komputasi yang sangat cepat, bentuk yang semakin kecil, dan harga yang
semakin murah (smart, small,and cheap).
Buku ajar mikrokontroler dengan judul “BUKU AJAR BELAJAR MIKROKONTROLER
AT89S51 DENGAN BAHASA BASIC” ini merupakan buku yang menerangkan dasar-dasar
mikrokontroller AT89S51 yang disertai referensi-referensi yang menunjang maksud
pemrograman yang meliputi karekteristik timer, counter, interupsi, port pararell dan port serial
mikrokontroller. Buku ini juga disertai referensi pengenalan bahasa basic dan piranti
elektronika seperti Seven segment, Saklar, Mikrokontroller, serta komunikasi serial dengan
komputer. Buku ini membahas proyek-proyek mikrokontroller yang dapat digunakan untuk
referensi skripsi. Rangkaian-rangkaian eletronika yang disajikan dalam buku ini dibuat
sederhana dan mendasar dengan harapan memudahkan para pengguna buku.
Mikrokontroler keluarga AVR telah menjadi mikrokontroler terpopuler saat ini. Dengan
berbagai fitur yang dimilikinya dan harga yang terjangkau, membuat mikrokontroler AVR
merupakan pilihan yang tepat untuk membangun aplikasi elektronika dengan biaya yang
murah. Panduan Praktikum Mikrokontroler AVR ATmega16 merupakan satu-satunya buku
pegangan terlengkap untuk praktikum mikrokontroler di Perguruan Tinggi, dan dapat
digunakan oleh siapa saja yang ingin memperdalam mikrokontroler AVR ATmega16. Buku ini
juga dilengkapi dengan berbagai contoh aplikasi siap terap yang harus Anda coba, serta
berbagai materi dan informasi penting menggunakan CodeVision AVR C Compiler dan .Net.
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Pembahasan dalam buku mencakup: - Pemrograman I/O - Pemrograman Serial - Keypad, 7
Segment, dan LCD - Akses memori dan TWI - Membuat PCB profesional dengan Diptrace Pemrograman Motor DC, Servo, dan Stepper - Kontrol peralatan melalui Port Serial PC - ADC
dan DAC - Robotika, PWM, dan Teknologi Sensor

Foto yang buruk bisa disebabkan oleh banyak hal. Sebagian besar terjadi karena
foto tidak fokus, terlalu noise, kabur, atau tidak tajam secara keseluruhan. Buku
ini hadir secara khusus untuk membantu Anda mengoreksi foto yang tidak tajam.
Mengapa Anda perlu memiliki buku Panduan Lengkap Image Sharpening
Photoshop? Ada banyak nilai tambah yang akan Anda dapat setelah membaca
buku ini. Anda akan menemukan antara lain cara: - Teknik menajamkan foto
paling tuntas dan lengkap. - Penggunaan filter-filter rahasia, seperti Unsharp
Mask, Despeckle, Reduce Noise, Sharpen, dan lain sebagainya untuk koreksi
foto kabur. - Menggunakan fungsi Channels untuk menajamkan foto. - Trik-trik
menarik, seperti cara membuat Layer Sharpening dan teknik Blend If. Dilengkapi dengan studi kasus yang membantu Anda memahami cara kerja
Image Sharpening.
"Meskipun ukurannya kecil dan harganya relatif murah, PIC16F84/A dapat
diterapkan ke dalam berbagai aplikasi, mulai dari yang sederhana sampai yang
cukup rumit. Buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Anda
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bahwa banyak sekali proyek yang dapat dibuat dengan mikrokontroler
PIC16F84/A. Selain pembahasan ringkas tentang teori dasar mikrokontroler
PIC16F84/A, dalam buku ini tersedia 13 proyek menarik dengan PIC16F84/A,
yaitu: v Selektor Suara v Programmer PIC16F84/A v LCD Backpack v Remote
Controlled Line Follower Robot v JIG Controller v Servo Controller v Jam Digital v
Alat Mata-Mata dengan Ponsel Bekas v Koneksi ke LCD Nokia v Jam dengan
Tampilan LCD v Permainan Tetris v LC Meter v Frequency Counter."
Buku ini adalah dasar dari mikrokontroler berarsitektur ARM produk dari ST
Microelectronics yaitu chip STM32F103C8T6. Memang sulit mencari referensi
mikrokontroler ini dalam bahasa Indonesia. Untuk itu penulis berinisiatif
menyumbang khazanah pengetahuan mikrokontroler di Indonesia dengan
menulis buku ini. Memang Anda akan menemukan topik bila mencari di Google,
namun penjelasannya hanya sepotong-sepotong dan tidak menyeluruh atau
tidak jelas. Anda membutuhkan buku yang menjelaskan langkah demi langkah,
yang memudahkan belajar Anda. Untuk belajar mikrokontroler ini Anda perlu
membeli minimum sistem yang banyak dijual di toko elektronika atau toko online,
karena tidak mungkin menyolder dengan solder biasa - mengingat kakinya
sangat kecil dan rapat. Namun jangan khawatir, di sini penulis memilihkan
minimum system yang harganya sangat murah. Akhir kata, semoga sedikit ilmu
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yang ada dalam buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan sekaligus menjadi
referensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas kemampuan serta keahlian kita
khususnya di bidang mikrokontroler.
Bab yang di bahas dalam buku ini antara lain, pengantar mikrokontroler sistem
bilang, mikroprosesor Atmega8535, sistem minimum dan downloader, code
vision AVR (CAVR) dan AVR OSP II, input output Atmega8535, aplikasi
penundaan (delay), menampilkan karakter ke LCD, interupt eksternal
Atmega8535, timer/counter, ADC (analog to didtal converter).
Buku ini ditulis dengan tujuan membantu mahasiswa dalam mempelajari materi yang berkaitan
dengan Sistem Berbasis Mikroprosesor. Bahasan utama pada buku ini mendasarkan pada
telaah tentang mikrokontroler sebagai salah satu bentuk sistem berbasis mikroprosesor baik
dari segi hardware maupun software. Tipe mikrokontroler yang digunakan pada buku ini
adalah seri STM32 khususnya STM32F103 sebagai salah satu mikrokontroler 32 bit produksi
ST Microelectronics dengan pertimbangan bahwa seri mikrokontroler ini cukup mewakili
arsitektur ARM yang saat ini sangat popular di dunia mikroprosesor dan mikrokontroler.
Melalui buku ini penulis berharap dapat membantu mahasiswa maupun masyarakat luas
agarbisa lebih familier dengan mikrokontroler seri STM32 mengingat belum banyaknya buku
yang membahas tentang STM32.
Microcontroller Programming: An Introduction is a comprehensive one-stop resource that
covers the concepts, principles, solution development, and associated techniques involved in
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microcontroller-based systems. Focusing on the elements and features of the popular and
powerful Motorola 68HC11 microcontroller IC as a representative example, this book
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