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RINGKASAN
Kriya seni kayu di Indonesia umumnya masih dibuat secara manual. Akibatnya
kuantitas produk terbatas dan kualitasnya tidak seragam. Kualitas produk yang dibuat
secara manual sangat tergantung kepada tingkat kemapuan pengrajin sebagai pembuatnya.
Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk para pengrajin tersebut perlu dibuatkan
alat bantu yang dapat menghasilkan produk secara cepat dengan kualitas yang seragam.
Salah satu alat bantu yang dapat membantu para pengrajin kriya seni kayu tersebut adalah
mesin router berbasis NC yang dapat digunakan secara otomatis dalam menhasilkan
produk yang diinginkan.
Mesin router adalah mesin yang digunakan untuk membuat profil dan menghias
tepian kayu dengan tujuan untuk memperbaiki tampilan kayu. Alat utama yang digunakan
pada mesin router adalah pisau/pahat yang bentuknya mirip dengan mata bor. Pisau/pahat
tersebut akan berputar dengan kecepatan tinggi dan memakan tepian kayu hingga terbentuk
lekukan yang diinginkan. Gerakan dan kecepatan potong pisau dikendalikan oleh
microcontroller sesuai dengan gerakan dan kecepatan pemotongan yang diinginkan.
Fokus riset dalam proposal penelitian ini adalah rancang bangun mesin router berbasis
NC yang dapat digunakan untuk proses pembuatan kriya seni kayu. Microcontroller dan
komputer akan digunakan sebagai sistem pengendali putaran motor dalam mengatur
gerakan pahat pemotong sehingga dapat melakukan perubahan gerak baik dalam arah x, y
dan z.
Rancang bangun diawali dengan analisis gerakan pahat, metoda pengendalian putaran
motor, pemilihan komponen mesin, pemilihan komponen microcontroller dan pembuatan
program pengendalinya. Hasil rancangan mesin dan pemilihan komponen yang dilakukan
diharapkan dapat menghasilkan mesin router NC yang dapat digunakan sebagai alat bantu
proses para pengrajin kriya seni kayu dalam menghasilkan produknya.
Riset akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun dengan target selain dapat menghasilkan
protipe mesin router NC untuk proses pembuatan kriya seni kayu diharapkan dapat
menghasilkan temuan baru. HAKI juga ditargetkan dapat menghasilkan beberapa publikasi
ilmiah baik nasional maupun jurnal internasional.
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BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Para pengrajin kriya seni kayu di Indonesia umumnya masih mengerjakan produknya
secara manual. Hal ini disebabkan mahalnya peralatan proses untuk para pengrajin kayu
tersebut disaat ini. Akibatnya kuantitas produk yang dihasilkan sangat terbatas dan
kualitasnya tidak seragam. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perlu dibuat
suatu alat bantu yang dapat membantu para pengrajin dalam meningkatkan kualitas dan
kuantitas produk yang dihasilkan. Salah satu alat bantu tersebut adalah mesin router yang
berbasis NC (Numerical Controlled).

Gambar 1. Mesin router NC berikut contoh produk yang dihasilkannya
Mesin router adalah mesin yang digunakan untuk membuat profil dan menghias
tepian kayu dengan tujuan untuk memperbaiki tampilan kayu. Alat utama yang digunakan
pada mesin router adalah pisau yang bentuknya mirip dengan mata bor. Pisau tersebut
akan berputar dengan kecepatan tinggi dan memakan tepian kayu hingga terbentuk lekukan
yang diinginkan.

Berdasarkan bentuk dan fungsinya pisau router dibedakan menjadi

empat jenis yaitu pisau pembuat alur, pisau pembentuk pinggiran kayu, pisau perata
pinggir dan pisau pembuat alur kecil.
Untuk meingkatkan kualitas dan kuantitas hasil proses, mesin harus dapat
dikendalikan secara otomatis. Sistem kendali otomatis digunakan untuk menghasilkan
produk secara berulang tanpa menurunkan kualitas produk itu sendiri. Sistem kendali
otomatis dilakukan dengan memanfaatkan microcontroller dan komputer, sistem ini sudah
banyak diaplikasikan dalam proses pengendalian mesin NC yang menjadi topik dalam
penelitian ini.
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1.2 Ruang Lingkup Penelitian dan Rumusan Permasalahan
Fokus riset dalam proposal penelitian ini adalah rancang bangun mesin router
berbasis NC yang dapat digunakan untuk proses pembuatan kriya seni kayu.
Microcontroller dan komputer akan digunakan sebagai sistem pengendali putaran motor
dalam mengatur gerakan pahat pemotong sehingga dapat melakukan perubahan gerak baik
dalam arah x, y dan z.
Rancang bangun diawali dengan analisis gerakan pahat, metoda pengendalian
putaran motor, pemilihan komponen mesin, pemilihan komponen microcontroller dan
pembuatan program pengendalinya. Hasil rancangan mesin dan pemilihan komponen
yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan mesin router NC yang dapat digunakan
sebagai alat bantu proses para pengrajin kriya seni kayu dalam menghasilkan produknya.

1.3 Urgensi Penelitian
Peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri kriya seni di Indonesia harus
diawali dengan penguatan industrinya baik dalam peningkatan kualitas sumber daya
manusia pelakunya maupun peralatan dan alat bantu pendukung industrinya. Variabel lain
yang sangat penting untuk diintegrasikan dalam proses peningkatan kemampuan industri
tersebut adalah: (1) biaya pembuatan (costs of manufacturer), (2) kualitas produk (quality
of product), (3) kapasitas dan produktifitas (capacity and productivity), (4) efisiensi
(efficiency), (5) teknologi dan keterampilan (technology-skill).
Meningkatnya penguatan industri khususnya industri kriya seni kayu dengan
mengintegrasikan lima variabel diatas diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk
kriya seni kayu yang dihasilkan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat diuraikan
keutamaan penelitian ini sebagai berikut:
 Memperkuat kemampuan rancang bangun khususnya dalam rancang bangun peralatan
proses kriya seni kayu.
 Memperkuat kemandirian teknologi dalam bidang rancang bangun peralatan proses
produksi.
 Memperkuat hubungan link and match antara industri dan perguruan tinggi.
1.4 Luaran dan Target Penelitian
Riset akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ini dengan target selain dapat
menghasilkan protipe mesin router NC untuk proses pembuatan kriya seni kayu juga
2

ditargetkan dapat menghasilkan beberapa publikasi ilmiah baik nasional maupun jurnal
internasional. Rencana target capaian dalam penelitian ini ditabulasikan dalam tabel 1.
Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan

Pemakalah
2 dalam temu
ilmiah

Internasional

Invited
Speaker dalam
3
temu
ilmiah
Visiting
4
Lecturer5

Internasional

Indikator Capaian
TS
TS+1
TS+2
tidak ada
submitted
reviewed
sudah
draf
terdaftar
dilaksanakan
sudah
draf
terdaftar
dilaksanakan
sudah
sudah
sudah
dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
tidak ada
tidak ada
tidak ada

Nasional

tidak ada

tidak ada

tidak ada

Internasional

tidak ada

tidak ada

tidak ada

Paten

draf

terdaftar

Paten sederhana

draf

terdaftar

tidak ada
tidak ada
tidak ada

tidak ada
tidak ada
tidak ada

sudah
dilaksanakan
sudah
dilaksanakan
tidak ada
tidak ada
tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

draf

terdaftar

granted

draf

produk

Penerapan

tidak ada
3

tidak ada
4

tidak ada
5

No.
1

5

6
7
8
9

Jenis Luaran
Publikasi
ilmiah

Internasional
Nasional
Terakreditasi

Nasional

Hak Cipta
Merek dagang
Hak Kekayaan Rahasia dagang
Intelektual
Desain Produk
(HKI)
Industri
Indikasi Geografis
Perlindungan
Varietas Tanaman
Perlindungan
Topografi Sirkuit
Terpadu
Teknologi Tepat Guna
Model/Purwarupa/Desain/Karya
seni/ Rekayasa Sosial
Buku Ajar (ISBN))
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)

3

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 State of The Art
Mesin CNC mulai dikembangkan oleh John T. Parsons pada dekade tahun 1940-1950
[1,2]. Mesin dengan sistem kendali numerik ini dapat membuat suatu produk secara
otomatis. Sistem kendali digunakan dalam pengendalian gerak pahat pemotong sesuai
dengan gerakan pemotongan yang diinginkan.
Pada tahun 1970 an mulai dikembangkan NC sistem pada mesin CNC [3], dimana
mesin dilengkapi mini komputer yang terintegrasi dengan mesin. Tiap perintah gerakan
mesin tersimpan pada unit microcontroller yang ssbelumnya dibuat dalam bentuk PLC
(Programmable Logic Controller).
Konfigunasi mesin router terdiri dari beberapa jenis yaitu (1) X-Y table, (2)
cantilevered, (3) moving table, (4) moving gantry, (5) pendulum, (6) 5–axis, dan (7)
industrial robot fitted with a spindel router [1]. Pada konfigurasi mesin router X-Y table
pengendaian dilakukan pada posisi meja dimana benda kerja disimpan. Meja penyimpan
benda kerja dapat bergerak dalam arah x dan y. Konfigurasi mesin router X-Y table dapat
dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Konfigunasi mesin router NC jenis X-Y Table
Pada konfigunasi mesin router jenis cantilever, pengendalian dilakukan pada posisi
pisau/pahat pemotong, pahat disimpan pada ujung cantilever yang dapat bergerak pada
sumbu x dan y menuntun gerakan pisau/pahat pemotong. Konfigurasi mesin router jenis
cantilever dapat dilihat pada gambar 3.
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Pada konfigurasi mesin router jenis moving table pahat dapat bergerak pada sumbu y
pada gantri dan meja dapat bergerak pada sumbu y. Konfigurasi mesin router jenis moving
table dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 3. Konfigunasi mesin router NC jenis cantilever

Gambar 4. Konfigunasi mesin router NC jenis moving table
Pada konfigurasi mesin router jenis moving gantry pisau/pahat pemotong dapat
bergerak pada sumbu x dibatang gantri sedangkan gantri tempat pahat/pisau ditempatkan
dapat bergerak pada sumbu y. Konfigurasi mesin router jenis moving gantry dapat dilihat
pada gambar 5.

Gambar 5. Konfigunasi mesin router NC jenis moving gantry
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Konfigurasi mesin router jenis pendulum atau dual table router adalah konfigurasi
yang digunakan untuk meningkatkan volume pemotongan. Pisau/pahat pemotong
ditempatkan pada gantri dan dapat bergerak pada sumbu x dan meja dapat bergerak pada
sumbu y. Konfigurasi mesin router jenis pendulum dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6. Konfigunasi mesin router NC jenis pendulum
Konfigurasi mesin router jenis 5-axis adalah jenis yang sudah cukup modern dimana
pahat dapat bergerak pada 5 sumbu gerakan yang diinginkan. Konfigurasi mesin router
jenis 5-axis dapat dilihat pada gambar 7.

Gambar 7. Konfigunasi mesin router NC jenis 5-axis
Konfigurasi yag terakhir adalah konfigunasi mesin router dimana pahat dapat bergerak
pada 6 sumbu (6-axis). Mesin jenis ini dikenal dengan konfigunasi jenis industrial robot.
Konfigurasi mesin router jenis industrial robot fitted with a spindel router dapat dilihat
pada gambar 8.
Dalam perkembangan desain sudah dilakukan beberapa perbaikan mulai dari desain
sistem mekanik, mulai dari mekanika penuntun gerakan pahat, motor penggerak, material
frame, dan sistem komunikasi microcontroller [1,2,4,5,6]. Jayachandraiah (2014)
memberikan usulan desain dan pemilihan komponen untuk mesin router CNC 3-axis
6

dengan biaya yang relatif murah [4]. Olufemi (2015) membuat keypad desain mesin drill
router [5].

Gambar 8
Konfigunasi mesin router NC jenis industrial robot fitted with a spindel router
Mane (2016) membuat suatu review bahwa mesin router dengan konfigurasi jenis
gantri akan memberikan biaya manufaktur lebih kecil dibanding dengan konfigurasi jenis
lainnya.[6]. Alexander D. Sprunt (2000) membuat desain CNC router dengan biaya
pembuatan murah dengan menggunakan gantri tunggal [7].
Siripen (2006) membuat investigasi kondisi pemotongan optimal pada mesin CNC
router pada kayu [8]. Cammelia (2014) membuat investigasi kemungkinan Mesin CNC
router digunakan untuk membuat beberapa ormamen kompleks pada kayu [9].
Irfan Hilmy (2014) membuat konsep pemilihan konfigunasi dalam desain mesin CNC
router [10]. Dhruv H. Patel (2014), membuat investigasi parameter pemesinan pada mesin
CNC router [11]. Takeshi Ohuchi, (2015), membuat analisis pada proses miling kayu
dengan menggunakan CNC router [12]. Piotr Iskra (2012), membuat proses monitoring
pada CNC router pada kayu pada kualitas pemukaan hasil pemesinan [13]. Mehmet Emin
Aktan (2016), membuat desain dan implementasi mesin CNC router 3 axis dengan CAM
(Computer Aided Manufacturing) [10]
Dari beberapa penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa mesin router
NC sangat dimungkinkan digunakan untuk proses manufaktur dari material kayu dan dapat
digunakan untuk membuat beberapa ornamen kompleks. Harga mesin CNC router saat ini
masih sangat mahal, sehinggga penelitian yang dapat menghasilkan suatu mesin router NC
dengan harga yang relatif murah masih sangat terbuka lebar. Turunnya harga alat bantu
untuk para pengrajin kriya seni kayu khususnya mesin router NC akan berdampak pada
naiknya daya saing produk mereka di pasaran.
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2.2 Hasil yang Sudah Dicapai
Kegiatan penelitian dalam proses rancang bangun mesin router NC saat ini sudah
menghasilkan suatu konsep desain mesin router NC yang mampu mengendalikan gerakan
pisau/pahat pemotong dalam dalam gerak x dan y. Konsep desain mesin router hasil
penelitian yang sudah dilakukan dapat dilihat pada gambar 9. Selain konsep desain mesin,
peneliian sebelumnya sudah menghasilkan pula model kendali perintah kerja mesin.
Tampilan model kendali mesin router NC dapat dilihat pada gambar 10.

Gambar 9. Konsep dan model desain mesin router NC hasil penelitian sebelumnya
2.3 Peta Jalan Penelitian
Kegiatan penelitian yang dusulkan dalam proposal ini merupakan lanjutan dari
penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dengan peta jalan riset dan teknologi yang
digunakan dapat lihat pada gambar 11.
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Gambar 10. Tampilan sistem input kendali gerakan mesin rourter NC

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan umum penelitian ini diharapkan mempunyai dampak yang luas terhadap
perkembangan industri dan teknologi di Indonesia, khususnya bagi para pengrajin kriya
seni kayu di Indonesia, serta kemajuan pendidikan di perguruan tinggi teknik di Indonesia.
Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
 Dihasilkannya prototipe mesin router NC untuk alat bantu proses pembuatan kriya
seni kayu.
 Dihasilkannya suatu model kendali mesin router NC yang dapat digunakan untuk
mengendalikan gerakan pahat sesuai dengan gerakan potong yang diinginkan.
 Mempelajari model pengendalian gerakan pahat, mulai dari pemilihan motor
penggerak, microcontroller dan program komputer sebagai perintah pengendalinya.
3.2 Manfaat Penelitian
Mesin router dengan harga yang terjangkau akan meningkatkan kemampuan para
pengrajin kriya seni kayu untuk menambah fasilitas produksinya. Dengan adanya mesin
router, para pengrajin kriya seni kayu dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas
produknya.
Penelitian ini juga akan menghasilkan beberapa dokumen yang terkait dengan mesin
router NC. Beberapa dokumen tersebut berupa gambar teknik rakitan mesin router, gambar
teknik komponen-komponen mesin router, gambar kerja komponen-komponen mesin
router, gambar rangkaian kontrol mesin router, maupun program sistem kendali mesin
router. Dokumen-dokumen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk membuat
mesin router bagi pihak-pihak yang ingin mengembangkan rancang bangun di bidang
mesin router.
Selain dokumen-dokumen yang telah disebutkan di atas, penelitian ini juga akan
menghasilkan dokumen yang berisi cara membuat desain ukiran kayu dengan
memanfaatkan perangkat lunak CAD maupun CAM. Dengan menggunakan perangkat
lunak CAD maupun CAM desain ukiran kayu dapat dianalisis dan disimulasikan proses
pemotongannya sebelum dilakukan pemotongan yang sesungguhnya. Setelah dilakukan
simulasi pemotongan, program NC untuk mengatur gerakan pahat dapat dibuat secara
otomatis.
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BAB 4. METODE PENELITIAN
4.1 Metode Penelitian
Metodologi dan sistematika kegiatan penelitian yang diusulkan selama 3 (tiga) tahun,
terdiri dari kegiatan desain, rancang bangun dan pengujian prototipe. Kegiatan tersebut
dilaksanakan dengan urutan dan metode kegiatan seperti terlihat pada gambar 12.

1
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Spesifiksi
Mesin
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Untuk Proses Kriya Seni Kayu

Engineering Drawing dan Parameter Desain

Gambar 12. Metodologi dan sistematika kegiatan riset

Pada tahun pertama, kegiatan dimulai dengan studi parameter desain mesin router NC,
yang diawali dengan pemilihan model desain dan konfigurasi mesin yang akan dibuat.
Kegiatan dilanjukan dengan pemilihan komponen mekanik dan komponen sistem
pengendali.
Pemodelan CAD dan analisis CAE digunakan untuk analisis kekuatan, respon, dan
mode rangka mesin terhadap gaya luar yang bekerja. Simulasi gerakan dilakukan untuk
memprediksi lintasan gerak yang terjadi saat mesin dioperasikan. Kegiatan pemodelan
CAD dan analisis CAE diakhiri dengan optimasi disain yang harus dilakukan, seluruh
kegiatan tersebut dilakukan secara numerik dengan bantuan perangkat lunak di komputer.
Akhir dari kegiatan tahun pertama adalah dihasilkannya parameter desain dan gambar
teknik mesin router NC hasil optimasi.
Tahun kedua, Pembuatan model mekanik mesin dan sistem kendali gerakannya.
Kegiatan diawali dengan pembuatan sistem kendali mesin dan pembuatan rangkaian
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microcontroller-nya. Hasil kegiatan penelitian pada tahun kedua adalah Batasan lintasan
gerak pisau/pahat pemotong dan sistem komunikasi antara sistem kendali dengan
microcontol yang dipasang pada mesin.
Tahun ketiga kegiatan kegiatan penelitian adalah pembuatan prototipe mesin router
NC, kegiatan diawali dengan pemilihan material dan proses manufaktur dalam pembuatan
prototipe mesin, dilanjutkan dengan penyusunan tahapan proses manufakturnya. Hasil
akhir dari kegiatan penelitian di tahun ke 3 (tiga) adalah prototipe mesin router NC untuk
proses pembuatan kriya seni kayu berikut spesifikasinya.
4.2 Lokasi Penelitian
Seluruh kegiatan penelitian akan dilaksanakan di Laboratoria Tekik Mesin Universitas
Pasundan, Jl. Setiabudi No 193 Bandung.
4.3 Indikator capaian yang terukur
Riset akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ini dengan target selain dapat
menghasilkan model desain dan prototipe mesin router NC yang dapat digunakan oleh
para pegrajin kriya seni kayu, juga ditargetkan dapat menghasilkan beberapa publikasi
ilmiah baik jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional, serta HKI. Jadwal
pencapaian kegiatan riset yang ditargetkan selesai dalam waktu tiga tahun dapat dilihat
pada gambar 13.

Gambar 13. Jadwal pencapaian kegiatan riset
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BAB 5. HASIL YANG DICAPAI
Kegiatan penelitian yang telah dilakukan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis
kegiatan. Kegiatan pertama adalah mempelajari perangkat lunak MasterCam X5. Kegiatan
kedua adalah mempelajari cara menggerakkan motor servo dan cara mengendalikan motor
servo. Kegiatan ketiga merancang konstruksi mesin router NC dengan memanfaatkan
perangkat lunak SolidWork.
5.1 Mempelajari perangkat lunak MasterCam X5
MasterCam X5 merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk merancang
benda kerja dan merencanakan proses pemesinan benda kerja tersebut secara virtual
melalui layar komputer. Dari simulasi proses pemesinan tersebut dapat dibuat program
CNC (computer numerical controlled).
Meskipun MasterCam umumnya digunakan untuk mensimulasikan proses pemesinan
untuk benda kerja yang terbuat dari logam, MasterCam dapat juga digunakan untuk
mensimulasikan proses pembuatan ukiran kayu dengan menggunakan mesin router. Pola
ukiran kayu yang telah berhasil dibuat dapat dilihat pada gambar 14.

Gambar 14 Pola ukiran kayu
Dari pola ukiran kayu tersebut dapat dibuat rencana proses pemesinannya. Proses
pemesinan pola ukiran kayu tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu proses
pemesinan kasar (roughing), proses pemesinan sedang (semi-finishing), dan proses
pemesinan halus (finishing). Lintasan pahat untuk memesin pola ukiran kayu dari proses
pemesinan kasar sampai proses pemesinan halus dapat dilihat pada gambar 15.
13

Gambar 15 Lintasan pahat pada proses pemesinan pola ukiran kayu
Proses pemesinan kasar merupakan proses pemesinan awal dengan lebar pemotongan
dan kedalaman potong yang cukup besar. Proses pemesinan kasar menggunakan pahat
berdiameter 1.5 inchi, lebar pemotongan 1.5 inchi dan kedalaman potong 1 inchi. Simulasi
proses pemesinan kasar dapat dilihat pada gambar 16. Mode pemotongan kasar adalah
Surface rough paralel.

Gambar 16 Proses pemesinan kasar pada pola ukiran kayu
Proses pemesinan sedang merupakan kelanjutan proses pemesinan kasar. Proses
pemesinan sedang menggunakan pahat berdiameter 0.5 inchi , lebar pemotongan 0.25
inchi. Simulasi proses pemesinan sedang dapat dilihat pada gambar 17. Mode pemotongan
sedang adalah Surface finish paralel.
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Gambar 17 Proses pemesinan sedang pada pola ukiran kayu
Proses pemesinan halus merupakan kelanjutan proses pemesinan sedang. Proses
pemesinan halus menghasilkan produk yang bentuknya sudah mendekati bentuk pola ukir
yang diinginkan. Proses pemesinan halus menggunakan pahat berdiameter 0.25 inchi, lebar
pemotongan 0.05 inchi. Simulasi proses pemesinan halus dapat dilihat pada gambar 18.
Mode pemotongan halus adalah Surface finish paralel.

Gambar 18 Proses pemesinan halus pada pola ukiran kayu
Setelah dilakukan simulasi proses pemesinan dari mulai proses pemesinan kasar
sampai dengan proses pemesinan halus, rencana proses pemesinan tersebut dapat
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ditingkatkan menjadi progam NC. Program NC untuk yang digunakan untuk memesin pola
ukiran kayu yang diinginkan dapat dilihat pada gambar 19.

Gambar 19 Program NC untuk memesin pola ukiran kayu
5.2 Mempelajari cara menggerakkan motor servo
Pengendalian motor servo AC memerlukan beberapa komponen pengendali yaitu
mikrokontroller, rangkaian pengubah kendali PP/NP menjadi dir/clock, dan komputer.
Data gerakan yang terdapat di komputer dikirimkan melalui komunikasi serial.
5.2.1 Motor servo AC
Motor servo AC adalah motor listrik 3 phasa yang dilengkapi dengan driver motor
servo dan encoder. Motor servo AC merupakan alat yang digunakan sebagai penggerak
dalam sistem servo. Sistem servo mengandalkan umpan balik berupa posisi dan kecepatan
untuk mengontrol setiap aksi. Motor servo mengubah energi listrik menjadi energi
mekanik. Energi listrik yang diubah menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi poros
motor servo.
Motor servo yang dipelajari adalah motor servo AC merk Mitsubishi dengan jenis HCKFS43 yang memiliki daya 400 watt dan torsi maksimum 3,8 Nm. Driver motor servo
yang digunakan untuk mengendalikan motor servo tersebut adalah driver motor servo
MR-J2S-40A. Instalasi

driver

motor

servo

HC-KFS43 dapat dilihat pada gambar 20.
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AC MR-J2S-40A

dengan motor servo

Gambar 20 Instalasi driver motor servo dengan motor servo
Dari skematis instalasi driver motor servo AC MR-J2S-40A dapat dijelaskan bahwa
wiring system motor servo AC terdiri dari:
1.

Kabel power supply AC dihubungkan ke terminal kabel L1 dan kabel L2 yang
terdapat pada driver motor servo AC MR-J2S-40A.

2.

Kaki L11 dihubungkan ke terminal L1 dan kaki L21 dihubungkan ke kaki L2.
Hubungan ini perlu dilakukan agar driver motor servo AC aktif.

3.

Kabel UVW dan kabel Ground dihubungkan ke motor servo AC sesuai warna yang
sudah ditentukan.

4.

Pin conector CN2 dihubungkan ke encoder motor servo AC MR-J2S-40A.

5.

Pin conector CN1A dihubungkan ke beberapa kaki yang terdapat di terminal conector
CN1A. Beberapa kaki pada pin connector CN1A yang dapat dipakai sesuai position
control mode adalah PP (kaki 2), NP (kaki 3), SG (kaki 10) dan OPC (kaki 11).
Skematis kaki-kaki PP, NP, SG, dan OPC dapat dilihat pada gambar 21.

6.

Pin connector CN1B dihubungkan ke beberapa kaki yang terdapat di terminal
connector CN1B. Beberapa kaki pada pin conector CN1B yang dapat dipakai sesuai
position control mode adalah VDD (kaki 3), COM (kaki 13), SG (kaki 10) dan EMG
(kaki 15). Skematis instalasi CN1B dapat dilihat pada gambar 22.
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Gambar 21 Skematis kaki-kaki PP, NP, SG, dan OPC

Gambar 22 Skematis instalasi CN1B
Control mode yang digunakan pada sistem kendali mesin router adalah position
control mode. Pada control mode ini, poros motor servo dapat diatur kecepatan putarnya
dan posisi poros motornya. Untuk menentukan control mode driver motor servo pada
position control mode diperlukan pengaturan beberapa paramaeter. Beberapa parameter
yang diatur sesuai position control mode adalah parameter 0, parameter 1, parameter 2,
parameter 3, dan parameter 4.
Parameter 0 digunakan untuk menentukan mode pengaturan (control mode) yang
digunakan motor servo AC HC-KFS43. Parameter 0 mempunyai 4 digit karakter. Karakter
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di kolom 1 dan di kolom 2 menentukan driver motor servo AC yang digunakan untuk
mengendalikan motor servo AC. Karakter di kolom 3 diisi karakter 0. Karakter di kolom 4
diisi karakter 0. Karakter 0 yang diisi di kolom 4 berfungsi untuk mengendalikan motor
servo AC dengan mode position control mode. Keterangan mengenai parameter 0 dapat
dilihat pada gambar 23.

Gambar 23 Parameter 0 driver motor servo MR-J2S-40A
Parameter 1 digunakan untuk untuk memilih filter input sinyal pin CN1B di kaki 19
dan sistem deteksi posisi absolute. Parameter 1 mempunyai 4 digit karakter. Karakter di
parameter 1 diisi sesuai initial value yang sudah di tentukan oleh parameter 1. Keterangan
mengenai parameter 1 dapat dilihat pada gambar 24.
Parameter 2 digunakan untuk pengaturan driver terhubung secara otomatis dengan
motor servo AC. Parameter 2 digunakan sesuai seleksi tingkat respon pengaturan otomatis,
karakter di kolom 2 parameter 2 diisi karakter 1. Karakter di kolom 4 diisi karakter 5.
Karakter 5 yang diisi di kolom 4 memiliki response level diantara low response dan middle
response dengan machine resonanse frequency guidline sebesar 35Hz. Keterangan
mengenai parameter 2 dapat dilihat pada gambar 25.
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Gambar 24 Parameter 1 driver motor servo MR-J2S-40A

Gambar 25 Parameter 2 driver motor servo MR-J2S-40A
Parameter 3 dan parameter 4 digunakan untuk mengatur resolusi pulse/putaran dari
motor servo AC. Resulosi motor servo AC HC-KFS43 ditetapkan dengan nilai 131072.
Resolusi jumlah pulse/putaran dari motor servo dapat dicari dengan menggunakan
persamaan (1). Keterangan mengenai parameter 3 dan 4 dapat dilihat pada gambar 26.
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=

........................................................... persamaan (1)

Gambar 26 Parameter 3 dan 4 driver motor servo MR-J2S-40A
Selain parameter utama yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa parameter
pelengkap juga perlu di-setting. Beberapa parameter tersebut adalah parameter 19,
parameter 21, dan parameter 41.
Parameter 19 digunakan untuk mengaktifkan status parameter yang belum terlihat di
display driver motor servo. Nilai initial value ditetapkan sebagai patokan untuk mensetting
parameter 19. Keterangan mengenai parameter 19 dapat dilihat pada gambar 27.

Gambar 27 Parameter 19 driver motor servo MR-J2S-40A
Parameter 21 digunakan untuk memilih input pulse yang diinginkan. Parameter 21
mempunyai 4 digit karakter. Karakter di kolom 1 dan di kolom 2 diisi dengan karakter 0.
Karakter di kolom 3 diisi dengan karakter 0. Karakter 0 yang diisi di kolom 3 berfungsi
untuk mengendalikan motor servo AC dengan input yang dimulai dari positive logic.
Karakter di kolom 4 diisi dengan karakter 0. Karakter 0 yang diisi di kolom 4 berfungsi
untuk menentukan putaran poros motor servo AC. Keterangan mengenai parameter 21
dapat dilihat pada gambar 28.
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Gambar 28 Parameter 21 driver motor servo MR-J2S-40A
Parameter 41 digunakan untuk mengaktifkan motor servo AC, LSP dan LSN secara
otomatis saat diberi power supply. Nilai initial value ditetapkan sebagai patokan untuk
mensetting parameter 41. Keterangan mengenai parameter 41 dapat dilihat pada
gambar 29.

Gambar 29 Parameter 41 driver motor servo MR-J2S-40A
Setelah semua parameter yang terkait dengan position control mode di-setting,
pengendalian motor servo dapat dilakukan. Pengendalian motor servo secara prinsip dapat
dilakukan dengan cara menghubungkan kemudian memutuskan kaki PP atau NP dengan
kaki SG (socket CN1A) secara terus menerus sesuai dengan gerakan yang diinginkan.
Wiring diagram penendalian motor servo dapat dilihat pada gambar 30.
Pada gambar 30 dapat dilihat bahwa bila kaki basis pada transistor diberi logika high,
maka kaki PP/NP akan tersambung ke kaki SG. Bila kaki basis diberi logika low, maka
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kaki PP/NP akan terputus dengan kaki SG. Dengan cara memberikan logika high/low
secara bergantian dengan selang waktu dan jumlah pengulangan tertentu, poros motor
servo akan berputar dengan kecepatan tertentu dan sudut putar tertentu.

Gambar 30 Wiring diagram pengendalian motor servo
5.2.2 Rangkaian pengubah kendali PP/NP menjadi dir-clock
Pengendalian motor servo dengan menghubungkan kaki PP/NP ke kaki SG secara
langsung kurang begitu populer dilakukan. Oleh karenanya diperlukan suatu rangkaian
penghubung dari kontroler kendali ke driver motor servo AC. Rangkaian penghubung dari
kontroller kendali ke driver motor servo AC dapat dilihat pada gambar 31.

Gambar 31 Rangkaian pengubah kendali PP/NP menjadi dir-clock
Dari gambar 31 dapat dilihat bahwa kaki clock merupakan kaki yang digunakan untuk
memberikan sinyal high/low secara bergantian. Kaki dir berfungsi untuk memilih kaki
PP/NP yang akan akan terhubung/terputus ke kaki SG. Bila pada kaki dir diberi logika
high, maka kaki NP yang akan terhubung/terputus ke kaki SG. Bila kaki dir diberi logika
low, maka kaki PP yang akan terhubung/terputus ke kaki SG.
5.2.3 Mikrokontroller ATMega8535
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Mikrokontroler merupakan perangkat elektronika yang didalamnya terdapat rangkaian
kontrol, mikroprosesor, memori, dan input atau output. Mikrokontroler dapat diprogram
menggunakan berbagai macam bahasa pemograman. Bahasa pemrograman yang biasa
digunakan untuk memprogram mikrokontroler diantaranya adalah bahasa assembler,
bahasa C, bahasa basic dan lain-lain.
Salah satu jenis mikrokontroler yang banyak digunakan untuk aplikasi kontrol adalah
ATMega 8535. ATMega 8535 merupakan salah satu mikrokontroler keluaran Atmel.
Atmel adalah salah satu vendor yang bergerak dibidang mikroelektrika. ATMega 8535
memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan untuk aplikasi kontrol. Skema dan bentuk
mikrokontroler ATMega 8535 dapat dilihat pada gambar 32.

Gambar 32 Skematis dan bentuk mikrokontroler ATMega8535
Mikrokontroller ATMega8535 mempunyai 32 kaki I/O, kemampuan berkomunikasi
serial, dan mempunyai fasilitas timer. Kaki I/O dapat digunakan sebagai penghubung
antara komponen di dalam sistem dengan piranti di luar sistem. Komunikasi serial
diguakan untuk mentransfer data secara serial. Fasilitas timer merupakan suatu
kemampuan pada mikrokontroller untuk mengeksekusi fungsi tertentu setiap selang waktu
tertentu ketika timer yang bersangkutan diaktifkan.
5.2.4 Rangkaian dan program pengendali motor sevo AC
Agar diperoleh profil ukiran kayu yang diinginkan, pahat mesin router harus dapat
digerakkan pada suatu lintasan tertentu pada permukaan kayu. Agar pahat dapat bergerak
membentuk suatu lintasan berupa kurva, ketiga motor penggerak sumbu mesin router harus
berputar secara serempak dengan kecepatan putar yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk
lintasan yang diinginkan. Oleh karenanya diperlukan suatu sistem kendali yang dapat
mengatur kecepatan masing-masing motor penggerak ketiga sumbu mesin router secara
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serempak. Secara garis besar skematis pengedalian ketiga motor penggerak ketiga sumbu
mesin router dapat dilihat pada gambar 33.

Gambar 33
Skematis sistem kendali ketiga motor pengerak sumbu-sumbu mesin router
Program pengendali gerakan motor servo terdiri dari program yang dituliskan di
komputer dan program yang ditanamkan pada mikrokontroller. Program yang dituliskan di
komputer menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Program yang ditanamkan di
mikrokontroller menggunakan bahasa pemrograman ColdVisionAvr.
Program pada komputer berfungsi untuk mengirimkan data gerakan yang tertulis di
listbox secara bertahap ke mikrokontroller. Tampilan program pada komputer ketika
dijalankan dapat dilihat pada gambar 34.

Gambar 34 Tampilan program pengendali motor servo
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Ketika tombol ENTER LIST di-klik, data gerakan pada baris pertama listbox List1
akan dikirim ke mikrokontroller. Setelah semua data gerakan pada baris pertama dikirim
ke mikrokontroller komputer menunggu isyarat dari mikrokontroller untuk pengiriman
data berikutnya. Setelah komputer menerima isyarat dari mikrokontroller, komputer segera
mengirimkan data gerakan berikutnya ke mikrokontroller. Diagram alir pengiriman data
dari komputer ke mikrokontroller dapat dilihat pada gambar 35. List program pengiriman
data dari komputer ke mikrokontroller dapat dilihat di lampiran.

Gambar 35 Diagram alir pengiriman data dari komputer ke mikrokontroller
Agar mikrokontroller dapat mengendalikan gerakan tiga motor servo secara serempak,
program harus memanfaatkan fasilitas timer pada mikrokontroller. Timer mikrokontroller
diatur bekerja setiap selang waktu 10 µs. Fungsi timer untuk mengatur jumlah clock dan
interval clock dapat dilihat pada tabel 2.
Fungsi pada tabel 2 dikerjakan setiap selang waktu 10 µs. Baris-baris fungsi yang
teletak di antara //awal pengaturan motor 1 dan //akhir pengaturan motor 1 dikerjakan jika
nilai a0=1. Baris-baris fungsi yang teletak di antara //awal pengaturan motor 2 dan //akhir
pengaturan motor 2 dikerjakan jika nilai b0=1. Ketika a0=1 nilai a1 selalu bertambah satu
setiap kali fungsi timer dikerjakan dan nilai a1 berulang ketika lebih dari 2*a2. PORTC.0
bernilai low selama setengan siklus nilai a1 dan bernilai high selama setengah sikulus a1.
Setiap satu siklus nilai a4 ditambah satu. Ketika nilai a4 lebih dari atau sama dengan a5
nilai a0 dijadikan nol, sehingga siklus pengaturan motor 1 berhenti. Pada saat itu pula nilai
a6 diubah menjadi satu.
Logika pengaturan motor 2 serupa dengan logika pengaturan motor 1. Logika
pengaturan motor yang lain (motor 3, 4, dan seterusnya) juga serupa dengan logika
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pengaturan motor 1. Mikrokontroller akan mengirim isyarat ke komputer (putchar(1)) jika
nilai a6 dan b6 sama dengan satu. Nilai a6 dan b6 sama dengan satu jika semua motor telah
selesai bergerak sesuai dengan jumlah putaran yang telah ditentukan.
Tabel 2
Fungsi untuk mengatur jumlah clock dan interval clock
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
TCNT0=0x05;
TCNT0=0x05;
if(a0==1){***//awal pengaturan motor 1
a1=a1+1;
if(a1>=2*a2) {
a1=0;
a4=a4+1;
}
if(a1<=a2) PORTC.0=0;
else PORTC.0=1;
if(a4>=a5){
a0=0;
a4=0;
a6=1;
}
} *** //akhir pengaturan motor 1
if(b0==1){*** //awal pengaturan motor 2
b1=b1+1;
if(b1>=2*b2){
b1=0;
b4=b4+1;
}
if(b1<=b2) PORTC.2=0;
else PORTC.2=1;
if(b4>=b5){
b0=0;
b4=0;
b6=1;
}
} *** //akhir pengaturan motor 2
if(a6==1)&&(b6==1){
putchar(1);
a6=0;
b6=0;
}
}

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk motor 1 interval siklus ditentukan
oleh nilai a2 dan jumlah siklus ditentukan oleh nilai a5. Untuk motor 2 inteval siklus
ditentukan oleh nilai b2 dan jumlah siklus ditentukan oleh nilai b5. Arah putaran motor,
nilai interval siklus, dan jumlah siklus ditentukan pada program utama berdasarkan nilainilai yang diterima dari komputer melalui komunikasi serial.
Komputer mengirimkan data ke mikrokontroller melalui komunikasi serial dengan
kapasitas data 8 bit. Oleh karenanya untuk mengirimkan data yang nilainya lebih dari 255
dilakukan dua kali pengiriman. Data pertama merupakan nilai hasil bagi antara data
27

dengan bilangan 255, sedangkan data kedua merupakan nilai sisa bagi antara data dengan
bilangan 255.
Data gerakan untuk setiap motor terdiri dari arah putaran motor, jumlah siklus, dan
interval antar siklus. Karena nilai jumlah siklus dapat lebih dari 255, jumlah siklus
dikirimkan dalam dua kali pengiriman. Dengan demikian data gerakan untuk setiap motor
dikirimkan dalam empat kali pengiriman.
Urutan pengiriman data untuk setiap motor dimulai dari pengiriman arah putaran
motor, nilai hasil bagi jumlah siklus, nilai sisa bagi jumlah siklus, dan diakhiri dengan nilai
interval antar siklus. Program utama di mikrokontroller untuk menangani penerimaan data
gerakan untuk pengaturan dua buah motor penggerak dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3
Program penerimaan data
while (1)
{
// Place your code here
z=getchar();
hitung=hitung+1;
if(hitung==1) x1=z;
if(hitung==2) x2=z;
if(hitung==3) x3=z;
if(hitung==4) x4=z;
if(hitung==5) x5=z;
if(hitung==6) x6=z;
if(hitung==7) x7=z;
if(hitung==8)
{
hitung=0;
x8=z;
a5=255*x2+x3;
b5=255*x6+x7;
a2=x4;
b2=x8;
if(x1==0) PORTC.1=0;
else PORTC.1=1;
if(x5==0) PORTC.3=0;
else PORTC.3=1;
a0=1;
b0=1;
}
}

Setiap kali mikrokontroller menerima data (z=getchar()) variabel hitung ditambah
satu. Dengan demikian variabel hitung dapat digunakan sebagai pedoman data ke berapa
yang sedang diterima oleh mikrokontroller. Setiap data yang diterima, dipindahkan ke
variabel x1 sampai dengan x8. Ketika data yang diterima mikrokontroller jumlahnya sama
dengan 8 data tersebut kemudian diolah. Data yang harus diolah adalah x2 dan x3 untuk
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dijadikan a5 dan x6 dan x7 untuk dijadikan b5. Setelah data tersebut diolah nilai a0 dan b0
diubah menjadi satu agar pengendalian motor 1 dan motor 2 dapat dilaksanakan.
5.3 Merancang konstruksi mesin router NC
Mesin router yang dirancang adalah mesin router jenis moving gantry. Mesin router
jenis moving gantry secara teoritis dapat mengerjakan benda kerja dengan ukuran tak
berhingga secara bertahap. Mesin jenis ini mempunyai sepasang tiang (gantry) yang dapat
bergerak pada suatu lintasan pada arah sumbu-y. Pada gantry tersebut dipasang konstruksi
spindel yang dapat bergerak pada suatu lintasan pada arah sumbu-x. Pada pemegang pahat
tersebut terdapat pemegang pahat yang dapat bergerak pada suatu lintasan pada arah
sumbu-z. Mesin router yang dirancang mempunyai meja kerja berukuran 60 cm x 80 cm.
5.3.1 Komponen-komponen standar
Mesin router yang dirancang sedapat mungkin menggunakan komponen-komponen
utama yang telah tersedia di pasaran. Beberapa komponen-komponen yang tersedia di
pasaran adalah ballscrew, linear guide, motor spindel, motor servo, dan batang aluminium
profil.
5.3.1.1 Ballscrew
Ball screw adalah aktuator linier yang bertindak untuk mengubah gerak putar menjadi
gerak lurus dengan gesekan kecil. Gesekan yang terjadi bisa kecil dikarenakan antara nut
dengan boltnya terdapat bola baja yang berfungsi untuk mengurangi koefisien gesek. Salah
satu contoh ballscrew dapat dilihat pada gambar 36.

Gambar 36 Ballscrew
5.3.1.2 Linear Guide
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Linear guide merupakan komponen mesin perkakas yang berfungsi untuk
mengarahkan gerakan meja atau pahat pada suatu lintasan berupa garis. Linear guide
terdiri dari guide dan linear bearing. Beberapa jenis linear guide yang tersedia di pasaran
adalah linear guide hiwin, linear guide rail, dan linear guide shaft. Bentuk masing-masing
linear guide tersebut dapat dilihat pada gambar 37, gambar 38, dan gambar 39.

Gambar 37 Linear guide hiwin

Gambar 38 Linear guide rail

Gambar 39 Linear guide shaft
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5.3.1.3 Motor spindel
Motor spindel merupakan motor listrik DC yang porosnya sudah dilengkapi dengan
pemegang pahat router. Motor spindel yang tersedia di pasaran sudah dilengkapi dengan
pemegang motor dan rangkaian kontrol pengendali putaran motor spindel. Contoh motor
spindel yang tersedia di pasaran dapat dilihat pada gambar 40.

Gambar 40 Motor spindel
5.3.1.4 Motor servo
Motor servo banyak tersedia di pasaran. Motor servo servo dilengkapi denga driver
penggerak motor servo. Contoh motor servo yang tersedia di pasaran dapat dilihat pada
gambar 41.

Gambar 41 Motor servo
5.3.1.5 Aluminium profil
Aluminium profil merupakan batang aluminium hasil proses ekstrusi yang mempunyai
bentuk penampang tertentu. Aluminium profil yang dapat digunakan untuk rangka mesin
router adalah aluminium profil yang bentuk penampangnya sesuai dengan bentuk tempat
kepala baut. Contoh motor servo yang tersedia di pasaran dapat dilihat pada gambar 42.
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Gambar 42 Aluminium profil
5.3.2 Perancangan mesin router tipe moving gantry
Mesin router yang dirancang adalah mesin router jenis moving gantry. Komponenkomponen utama mesin router yang dirancang sedapat mungkin memanfaatkan komponenkomponen standar yang tersedia di pasaran.
5.3.2.1 Rancangan mesin router pertama
Rancangan mesin router yang pertama menggunakan linear guide dari jenis linear
guide rail. Rangka mesin router terbuat dari plat aluminium. Rancangan mesin router yang
pertama dapat dilihat pada gambar 43.

Gambar 43 Rancangan mesin router yang pertama
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5.3.2.2 Rancangan mesin router kedua
Rancangan mesin router yang kedua menggunakan linear guide dari jenis linear guide
shaft. Rangka mesin router terbuat dari plat aluminium dan batang silinder. Rancangan
mesin router yang kedua dapat dilihat pada gambar 44.

Gambar 44 Rancangan mesin router yang kedua
5.3.2.3 Rancangan mesin router ketiga
Rancangan mesin router yang ketiga menggunakan linear guide dari jenis linear guide
rail. Rangka mesin router terbuat dari plat aluminium dan profil aluminium. Rancangan
mesin router yang ketiga dapat dilihat pada gambar 45.

Gambar 45 Rancangan mesin router yang ketiga
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5.3.2.4 Rancangan mesin router keempat
Rancangan mesin router yang keempat menggunakan linear guide dari jenis linear
guide hiwin. Rangka mesin router terbuat dari plat aluminium dan profil aluminium.
Rancangan mesin router yang ketiga dapat dilihat pada gambar 46.

Gambar 46 Rancangan mesin router yang keempat
5.3.3 Analisa Defleksi Konstruksi Mesin Router
Kriteria utama mesin perkakas adalah defleksi yang terjadi pada setiap komponen
harus sekecil mungkin. Rancangan yang telah dibuat perlu dianalisa kekakuannya akibat
beban beratnya sendiri. Defleksi yang diamati adalah dfleksi yang terjadi pada ujung pahat.
Dari analisa defleksi pada ujung pahat tersebut, dapat ditentukan kekakuan rancangan
secara keseluruhan. Dari analisa kekakuan tersebut ditentukan rancangan yang
menghasilkan defleksi di ujung pahat yang paling kecil. Analisa defleksi dilakukan dengan
menggunakan perangkat lunak SolidWork.
5.3.3.1 Analisa Defleksi Konstruksi Mesin Router Pertama
Hasil analisa defleksi pada rancangan mesin router yang pertama dapat dilihat pada
gambar 47. Konstruksi rangka dasar (penyangga gantry) cukup kaku untuk menyangga
gantry (defleksi terbesar sekitar 15 µm). Konstruksi gantry kurang kaku dibandingkan
dengan konstruksi rangka dasar. Bagian konstruksi gantry yang paling tidak kaku terdapat
pada pelat penyambung antara tiang gantry sebelah kiri dengan tiang gantry sebelah kanan.
Pada bagian tersebut defleksi yang terjadi sekitar 60 µm. Konstruksi pemegang spindel
lebih kaku dibandingkan dengan konstruksi gantry (defleksi yang terjadi sekitar 35 sampai
dengan 40 µm). Konstruksi spindel mengalami defleksi sekitar 55 sampai dengan 60 µm.
Defleksi ujung pahat juga diperkiran sebesar 55 sampai dengan 60 µm.
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Gambar 47 Analisa defleksi rancangan mesin router pertama
5.3.3.2 Analisa Defleksi Konstruksi Mesin Router Kedua
Hasil analisa defleksi pada rancangan mesin router yang kedua dapat dilihat pada
gambar 48. Konstruksi rangka cukup kaku untuk menahan konstruksi gantry (defleksi
paling besar sekitar 102 µm). Konstruksi gantry kurang kaku dibandingkan dengan
konstruksi rangka dasar. Bagian konstruksi gantry yang paling tidak kaku terdapat pada
pelat penyambung antara tiang gantry sebelah kiri dengan tiang gantry sebelah kanan dan
pada komponen pengarah lintasan gantry pada arah sumbu y. Pada bagian komponen
pengarah lintasan gantry defleksi yang terjadi sekitar 102 µm. Defleksi pada bagian ini
cukup besar karena komponen pengarah merupakan batang yang ditumpuh pada kedua
ujungnya, sehinga defleksi yang terjadi pada bagian tengah batang cukup besar.

Gambar 48 Analisa defleksi rancangan mesin router kedua
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Konstruksi pemegang spindel lebih kaku dibandingkan dengan konstruksi gantry
(defleksi yang terjadi sekitar 250 sampai dengan 280 µm). Konstruksi spindel mengalami
defleksi sekitar 280 sampai dengan 305 µm. Defleksi ujung pahat juga diperkiran sebesar
260 µm.
5.3.3.3 Analisa Defleksi Konstruksi Mesin Router Ketiga
Hasil analisa defleksi pada rancangan mesin router yang ketiga dapat dilihat pada
gambar 49. Konstruksi rangka dasar (penyangga gantry) cukup kaku untuk menyangga
gantry (defleksi paling besar sekitar 15 µm). Konstruksi gantry kurang kaku dibandingkan
dengan konstruksi rangka dasar. Bagian konstruksi gantry yang paling tidak kaku terdapat
pada pelat penyambung antara tiang gantry sebelah kiri dengan tiang gantry sebelah kanan.
Pada bagian tersebut defleksi yang terjadi sekitar 49 µm. Konstruksi pemegang spindel
lebih kaku dibandingkan dengan konstruksi gantry (defleksi yang terjadi sekitar 35 sampai
dengan 44 µm). Konstruksi spindel mengalami defleksi sekitar 46 sampai dengan 53 µm.
Defleksi ujung pahat juga diperkiran sebesar 47 µm.

Gambar 49 Analisa defleksi rancangan mesin router ketiga
5.3.3.4 Analisa Defleksi Konstruksi Mesin Router Keempat
Hasil analisa defleksi pada rancangan mesin router yang ketiga dapat dilihat pada
gambar 50. Konstruksi rangka dasar (penyangga gantry) cukup kaku untuk menyangga
gantry (defleksi paling besar sekitar 2664 µm). Konstruksi gantry kurang kaku
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dibandingkan dengan konstruksi rangka dasar. Seluruh bagian pada konstruksi gantry
mengalami defleksi yang hampir seragam. Defleksi pada bagian gantry sekitar 2664 µm.
Konstruksi pemegang spindel kurang lebih sama dengan konstruksi gantry (defleksi yang
terjadi sekitar 2664 µm). Konstruksi spindel mengalami defleksi sekitar 2930 sampai
dengan 3196 µm. Defleksi ujung pahat juga diperkiran sebesar 3036 µm.

Gambar 50 Analisa defleksi rancangan mesin router keempat
5.3.3.5 Perbandingan Kekakuan Rancangan Mesin Router
Dari hasil analisa defleksi yang telah dilakukan dapat dibuat perbandingan kekakuan
beberapa rancangan mesin router yang telah dibuat. Kekakuan komponen-komponen
utama masing-masing mesin router dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4 Defleksi bagian-bagian utama mesin router

Rancangan Pertama
Rancangan Kedua
Rancangan Ketiga
Rancangan Keempat

Rangka
Dasar
15
102
15
2664

Gantry
60
102
49
2664

Defleksi (µm)
Pemegang
Spindel
Spindel
35 - 40
55 - 60
250 - 280
280 - 305
35 - 44
46 - 53
2664
2930

Ujung
Pahat
58
260
47
3036

Dari tabel 4, dapat dilihat bahwa rancangan konstruksi mesin router yang ketiga
mempunyai defleksi yang minimum. Hal ini berarti rancangan konstruksi mesin router
yang ketiga mempunyai kekakuan yang paling tinggi. Oleh karena itu, rancangan
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konstruksi mesin router yang akan direalisasikan menjadi prototipe mesin router adalah
rancangan mesin router yang ketiga.
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BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
Hasil yang telah dicapai selama ini perlu dilanjutkan lagi agar pengetahuanpengetahuan yang telah didapatkan dapat benar-benar diterapkan di masyarakat khususnya
para pengrajin kayu.
6.1 Memperdalam perangkat lunak MasterCam X5
Hasil pembelajaran MasterCam yang telah dicapai perlu didokumentasikan. Langkahlangkah pembuatan rancangan pola ukiran kayu, pembuatan lintasan pemesian kasar,
pembuatan lintasan pemesinan sedang, pembuatan lintasan pemesinan halus, dan
pembuatan program NC berdasarkan lintasan pemesinan perlu dijelaskan tahap demi tahap.
Penjelasan ini dapat digunakan sebagai bahan tutorial untuk pelatihan penguasaan
perangkat lunak MasterCam X5.
Fasilitas-fasilitas perancangan pola ukiran kayu dan perencanaa proses pemesinan
yang terdapat di perangkat lunak MasterCam X5 masih banyak yang belum dikuasai.
Fasilitas-fasilitas tersebut perlu dipelajari lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan
peneliti dalam hal membuat pola ukiran kayu yang lebih kompleks. Penguasaan perangkat
lunak MasterCam X5 oleh peneliti akan ditularkan ke masyarakat luas khususnya para
pengrajin kriya seni kayu.
6.2 Pengembangan program pengendali mesin router NC
Program yang telah dibuat mampu menggerakkan tiga buah motor servo secara
serempak. Data gerakan yang dimasukkan ke dalam program berupa arah putaran motor,
jumlah putaran, dan interval waktu pemberian pulsa pada masing-masing driver motor
servo. Program tersebut perlu dikembangkan lagi agar serupa dengan program NC (kode
G) yang dihasilkan oleh perangkat lunak MasterCam X5.
Selain motor servo, putaran motor spindel juga perlu diatur. Pengaturan motor spindel
meliputi pangaktifan motor (turn on), pe-non-aktif-an motor (turn off), dan pengaturan
kecepatan putar motor.
Antar muka (interface) program yang telah dibuat hanya menyediakan mode
pengendalian otomatis. Pada mesin NC, selain mode pengendalian otomatis disediakan
pula mode pengendalian manual. Mode pengendalian manual diperlukan untuk setting
awal pahat sebelum dilakukan proses pemesinan otomatis. Oleh karenanya inetrface
program harus dilengkapi dengan mode pengendalian manual.
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Adanya komponen-komponen tambahan yang perlu dikendalikan membutuhkan
rangkaian pengendali untuk mengendalikan komponen-komponen tersebut. Rangkaian
pengendali yang diperlukan adalah rangkaian kendali untuk turn-on dan turn-off motor dan
rangkaian kendali untuk mengatur kecepatan putar motor.
6.3 Pembuatan Prototipe Mesin Router
Rancangan mesin router yang dipilih adalah rancangan mesin router yang ketiga.
Berdasarkan rancangan tersebut dapat diturunkan komponen-komponen mesin router yang
diperlukan. Beberapa komponen-komponen tersebut dapat diperoleh di pasaran dan
beberapa komponen-komponen harus dibuat sendiri. Gambar teknik komponen-komponen
mesin yang diperlukan disertakan pada lampiran.
Berdasarkan hasil perancangan tersebut, telah dilakukan pengadaan komponenkomponen utama mesin router yang meliputi motor servo, motor spindel, profil aluminium,
linear guide rail, ball screw dan beberapa komponen pendukung yang lain yang tidak dapat
disebut satu per satu. Dengan menggunakan data penelitian pada tahun pertama, pengadaan
komponen-komponen mesin router telah mencapai sekitar 85%. Pada tahun kedua
diharapkan realisasi rancangan mesin router yang telah dikembankan dapat diwujudkan.
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BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN
7.1 Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan
beberapa hal yaitu:
1.

Perangkat lunak untuk membuat pola ukiran kayu, simulasi pemotongan, dan program
NC untuk mengeksekusi pola pemotongan telah berhasil dipelajari. Dengan menguasai
perangkat lunak tersebut, proses pembuatan pola ukiran kayu dan proses pembuatan
rencana pemotongan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

2.

Pengendalian tiga buah motor servo secara serempak telah berhasil dilakukan dengan
memanfaatkan mikrokontroller dan komputer. Dengan memanfaatkan kedua perangkat
tersebut, sistem kontrol dapat dibuat dengan biaya yang lebih murah dan
ketergantungan dengan pembuat sistem kontrol yang selama ini ada menjadi
berkurang. Mikrokontroller yang digunakan pada sistem kontrol merupakan IC yang
dijual bebas di pasaran.

3.

Rancangan mesin router yang dipilih memanfaatkan komponen-komponen utama yang
tersedia di pasaran. Sebagian besar komponen telah tersedia dan siap dirakit. Gambar
teknik komponen-komponen mesin router yang direncanakan telah dibuat. Dengan
demikian keterbuatan mesin router yang telah dirancang mempunyai peluang yang
sangat besar untuk direalisasikan.

7.2 Saran
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan mesin router yang harganya
dapat dijangkau oleh para pengrajin kayu. Selain itu, mesin tersebut harus dapat digunakan
dengan mudah. Kesiapan teknologi untuk mewujudkan hal tersebut yang meliputi
penguasaan perangkat lunak untuk membuat pola ukiran dan lintasan pemotongan,
penguasaan pengendalian mekanisme penggerak mesin router, dan rancangan mesin router
dirasakan sudah sangat memadai. Oleh karenanya potensi yang sangat besar ini seharusnya
dapat dilanjutkan ke penelitian pada tahun berikutnya sehingga kerajinan ukir kayu di
Indonesia dapat dikembangkan dan ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun
kualitasnya.
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LAMPIRAN
L1 – Surat Pemberitahuan Penerimaan Makalah
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L2 – Bukti Pengiriman Makalah

45

L3 – Sertifikat SNMI
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L4 - List program pengendali motor servo yang ditanamkan di mikrokontroller
/*******************************************************
This program was created by the
CodeWizardAVR V3.04 Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2013 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 30/03/2017
Author :
Company :
Comments:

Chip type
: ATmega8535
Program type
: Application
AVR Core Clock frequency: 16,000000 MHz
Memory model
: Small
External RAM size
:0
Data Stack size
: 128
*******************************************************/
#include <mega8535.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
int a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6;
int b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6;
int c0,c1,c2,c3,c4,c5,c6;
int x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10,x11,x12;
int z,z1, hitung;
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0x5F;
// Place your code here
if(a0==1)
{
a1=a1+1;
if(a1>=2*a2)
{
a1=0;
a4=a4+1;
}
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if(a1<=a2) PORTC.0=0;
else PORTC.0=1;
if(a4>=a5)
{
a0=0;
a4=0;
a6=1;
PORTC.0=0;
}
}
if(b0==1)
{
b1=b1+1;
if(b1>=2*b2)
{
b1=0;
b4=b4+1;
}
if(b1<=b2) PORTC.2=0;
else PORTC.2=1;
if(b4>=b5)
{
b0=0;
b4=0;
b6=1;
PORTC.2=0;
}
}
if(c0==1)
{
c1=c1+1;
if(c1>=2*c2)
{
c1=0;
c4=c4+1;
}
if(c1<=c2) PORTC.4=0;
else PORTC.4=1;
if(c4>=c5)
{
c0=0;
c4=0;
c6=1;
PORTC.4=0;
}
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}
if((a6==1)&&(b6==1)&&(c6==1))
{
putchar(48);
a6=0;
b6=0;
c6=0;
}
}
void main(void)
{
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out
Bit0=Out
DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (1<<DDA5) | (1<<DDA4) | (1<<DDA3) |
(1<<DDA2) | (1<<DDA1) | (1<<DDA0);
// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) |
(0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
// Port B initialization
// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out
Bit0=Out
DDRB=(1<<DDB7) | (1<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2)
| (1<<DDB1) | (1<<DDB0);
// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) |
(0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
// Port C initialization
// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out
Bit0=Out
DDRC=(1<<DDC7) | (1<<DDC6) | (1<<DDC5) | (1<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2)
| (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) |
(0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// Port D initialization
// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out
Bit0=Out
DDRD=(1<<DDD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (1<<DDD4) | (1<<DDD3) |
(1<<DDD2) | (1<<DDD1) | (1<<DDD0);
// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
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PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5)
(0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);

|

(0<<PORTD4)

|

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 16000,000 kHz
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
// Timer Period: 0,010063 ms
TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (0<<CS02) |
(0<<CS01) | (1<<CS00);
TCNT0=0x5F;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) |
(0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) |
(0<<CS11) | (0<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0<<AS2;
TCCR2=(0<<WGM20) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<WGM21) | (0<<CS22) |
(0<<CS21) | (0<<CS20);
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
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// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) |
(0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (1<<TOIE0);
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
MCUCSR=(0<<ISC2);
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) |
(0<<U2X) | (0<<MPCM);
UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) |
(0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
UCSRC=(1<<URSEL) | (0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) |
(1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UCPOL);
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x67;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AIN0 pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) |
(0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
SFIOR=(0<<ACME);
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) |
(0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) |
(0<<SPR1) | (0<<SPR0);
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);

51

// Global enable interrupts
#asm("sei")
a0=1;
a5=3600;
a2=3;
b0=1;
b5=3600;
b2=3;
c0=1;
c5=3600;
c2=3;
while (1)
{
// Place your code here
z=getchar();
hitung=hitung+1;
if(hitung==1) x1=z;
if(hitung==2) x2=z;
if(hitung==3) x3=z;
if(hitung==4) x4=z;
if(hitung==5) x5=z;
if(hitung==6) x6=z;
if(hitung==7) x7=z;
if(hitung==8) x8=z;
if(hitung==9) x9=z;
if(hitung==10) x10=z;
if(hitung==11) x11=z;
if(hitung==12)
{
hitung=0;
x12=z;
a5=255*x4+x5;
b5=255*x7+x8;
c5=255*x10+x11;;
a2=x6;
b2=x9;
c2=x12;
if (x1==0) PORTC.1=1;
else PORTC.1=0;
if (x2==0) PORTC.3=1;
else PORTC.3=0;
if (x3==0) PORTC.5=1;
else PORTC.5=0;
a0=1;
b0=1;
c0=1;
}
}
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}
L5 – List program pengendali motor servo yang dituliskan di komputer
Dim chek As Integer
Dim data, s As Integer
Private Sub Command1_Click()
command1.Enabled = False
kata = Trim(Text1.Text)
kirim (kata)
tunggu
command1.Enabled = True
End Sub
Private Sub ENTER_Click()
End Sub
Private Sub Command2_Click()
kata8 = Text1.Text
List1.AddItem (kata8)
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Command3.Enabled = False
jmlData = List1.ListCount
If (jmlData <> 0) Then
For i = 0 To (jmlData - 1)
kata = List1.List(i)
List1.ListIndex = i
kirim (kata)
tunggu
Next
End If
Command3.Enabled = True
End Sub
Private Sub Command4_Click()
List1.Clear
End Sub
Private Sub Command5_Click()
angka1 = List1.ListCount
If (angka1 <> 0) Then
CommonDialog1.FileName = ""
CommonDialog1.ShowSave
angka2 = Len(CommonDialog1.FileName)
If (angka2 <> 0) Then
kata8 = CommonDialog1.FileName
Open kata8 For Output As #1
For i = 0 To (angka1 - 1)
kata8 = List1.List(i)
Print #1, kata8
Next
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End If
Else
MsgBox "tidak aDA data di listbox", vbCritical
End If
End Sub
Private Sub Command6_Click()
CommonDialog1.FileName = ""
CommonDialog1.ShowOpen
angka3 = Len(CommonDialog1.FileName)
If (angka3 <> 0) Then
List1.Clear
kata9 = CommonDialog1.FileName
Open kata9 For Input As #1
Do Until EOF(1)
Line Input #1, kata8
List1.AddItem (kata4)
Loop
Close #1
End If
End Sub
Private Sub Command7_Click()
On Error GoTo selesai
check = Val(Text11.Text)
If (MSComm1.PortOpen = False) Then
MSComm1.CommPort = check
MSComm1.PortOpen = True
End If
GoTo Keluar
selesai:
MsgBox "Sorry BOS PORT yang anda masukan salah, silahkan coba lagi!!"
End Sub
Private Sub Form_Load()
MSComm1.PortOpen = True
End Sub
Public Sub tunggu()
chek = 0
Do Until (chek = 1)
DoEvents
Loop
End Sub
Private Sub Frame1_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
If (MSComm1.CommEvent = comEvReceive) Then
chek = 1
'MsgBox "masuk"
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End If
End Sub
Public Sub kirim(kata As String)
angka = Len(kata)
spasi = InStr(kata, " ")
If (spasi <> 0) Then
kata1 = Left(kata, spasi - 1)
kata2 = Right(kata, angka - spasi)
End If
kata = Trim(kata2)
angka = Len(kata)
spasi = InStr(kata, " ")
If (spasi <> 0) Then
kata2 = Left(kata, spasi - 1)
kata3 = Right(kata, angka - spasi)
End If
kata = Trim(kata3)
angka = Len(kata)
spasi = InStr(kata, " ")
If (spasi <> 0) Then
kata3 = Left(kata, spasi - 1)
kata4 = Right(kata, angka - spasi)
End If
kata = Trim(kata4)
angka = Len(kata)
spasi = InStr(kata, " ")
If (spasi <> 0) Then
kata4 = Left(kata, spasi - 1)
kata5 = Right(kata, angka - spasi)
End If
kata = Trim(kata5)
angka = Len(kata)
spasi = InStr(kata, " ")
If (spasi <> 0) Then
kata5 = Left(kata, spasi - 1)
kata6 = Right(kata, angka - spasi)
End If
If (kata1 < 0) Then
MSComm1.Output = Chr(0)
kata1 = Abs(kata1)
Else
MSComm1.Output = Chr(1)
End If
If (kata3 < 0) Then
MSComm1.Output = Chr(0)
kata3 = Abs(kata3)
Else
MSComm1.Output = Chr(1)
End If
If (kata5 < 0) Then
MSComm1.Output = Chr(0)
kata5 = Abs(kata5)
Else
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MSComm1.Output = Chr(1)
End If
angka1 = (Val(kata1)) \ 255
angka2 = (Val(kata1)) Mod 255
angka3 = Val(kata2)
angka4 = (Val(kata3)) \ 255
angka5 = (Val(kata3)) Mod 255
angka6 = Val(kata4)
angka7 = (Val(kata5)) \ 255
angka8 = (Val(kata5)) Mod 255
angka9 = Val(kata6)
Text2.Text = angka1
Text3.Text = angka2
Text4.Text = angka3
Text5.Text = angka4
Text6.Text = angka5
Text7.Text = angka6
Text8.Text = angka7
Text9.Text = angka8
Text10.Text = angka9
MSComm1.Output = Chr(angka1)
MSComm1.Output = Chr(angka2)
MSComm1.Output = Chr(angka3)
MSComm1.Output = Chr(angka4)
MSComm1.Output = Chr(angka5)
MSComm1.Output = Chr(angka6)
MSComm1.Output = Chr(angka7)
MSComm1.Output = Chr(angka8)
MSComm1.Output = Chr(angka9)
End Sub

56

L6 – Draft journal ilmiah nasional

RANCANGAN SISTEM KENDALI MESIN ROUTER 3 AXIS
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Abstrak
Pada makalah ini akan diuraikan suatu cara untuk mengendalikan motor penggerak mekanisme penggerak
pahat pada mesin router NC pada arah sumbu x, sumbu y, dan sumbu z secara serempak. Mesin router
adalah mesin yang digunakan untuk membuat profil pada permukaan kayu dengan tujuan untuk
memperbaiki tampilan kayu.Profil permukaan kayu dibuat dengan cara mengumpankan pahat yang berputar
pada permukaan kayu. Lintasan pahat pada permukaan kayu akan menentukan bentuk profil pada
permukaan kayu. Agar pahat dapat membuat lintasan sesuai yang diinginkan, diperlukan suatu pengaturan
gerak pahat pada arah sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Pahat mesin router ditempatkan pada suatu
pemegang pahat yang dapat bergerak pada arah sumbu z. Pemegang pahat tersebut diletakkan pada suatu
penopang yang dapat bergerak pada arah sumbu x. Penopang ini selanjutnya diletakkan pada suatu
konstruksi tiang yang dapat bergerak pada arah sumbu y. Masing-masing mekanisme gerak pada ketiga
sumbu tersebut digerakkan oleh satu motor stepper atau motor servo. Pengaturan gerak motor stepper atau
motor servo dilakukan dengan cara mengatur jumlah pulsa dan frekwensi pulsa pada masing-masing driver
motor stepper atau motor servo. Jumlah pulsa dan frekwensi pulsa diatur oleh suatu mikrokontroller.
Mikrokontroller menerima data berupa jumlah pulsa dan frekwensi pulsa dari komputer melalui komunikasi
serial. Jumlah pulsa maupun frekwensi pulsa ditentukan berdasarkan koordinat yang harus dicapai oleh
pahat dan kecepatan pahat yang diinginkan untuk mencapai koordinat tersebut.
Kata kunci: motor stepper, motor servo, mikrokontroller, komputer

1.

Pendahuluan

Mesin router adalah mesin yang digunakan untuk membuat ukiran kayu. Alat utama
yang digunakan pada mesin router adalah pisau yang bentuknya mirip dengan mata bor.
Pisau tersebut akan berputar dengan kecepatan tinggi dan memakan kayu hingga terbentuk
profil lekukan yang diinginkan. Salah satu contoh mesin router NC dapat dilihat pada
gambar 1.
Dari gambar 1 tersebut dapat dilihat bahwa pahat pada mesin router digerakkan naik
turun (arah sumbu-z) oleh satu motor penggerak. Konstruksi spindel dan pemegang pahat
digerakkan ke kanan atau ke kiri (arah sumbu-x) oleh satu motor penggerak. Meja mesin
router digerakkan ke depan atau ke belakang (arah sumbu-y) oleh satu motor penggerak.
Jenis motor listrik yang biasanya digunakan untuk menggerakkan ketiga mekanisme
yang telah disebutkan sebelumnya adalah motor stepper atau motor servo. Kedua jenis
motor tersebut dipilih karena motor jenis ini jumlah putaran dan kecepatan putarnya dapat
diatur dengan mudah. Motor stepper biasanya digunakan untuk meggerakkan mekanismemekanisme yang tidak memerlukan daya yang besar. Motor servo biasanya digunakan
untuk menggerakkan mekanisme-mekanisme yang memerlukan daya yang besar.
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Gambar 1 Mesin router NC
2.

Pendekatan Pemecahan Masalah

Agar diperoleh profil ukiran kayu yang diinginkan, pahat mesin router harus dapat
digerakkan pada suatu lintasan tertentu pada permukaan kayu. Agar pahat dapat bergerak
membentuk suatu lintasan berupa kurva, ketiga motor penggerak sumbu mesin router harus
berputar secara serempak dengan kecepatan putar yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk
lintasan yang diinginkan. Oleh karenanya diperlukan suatu sistem kendali yang dapat
mengatur kecepatan masing-masing motor penggerak ketiga sumbu mesin router secara
serempak. Secara garis besar skematis pengedalian ketiga motor penggerak ketiga sumbu
mesin router dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2
Skematis sistem kendali ketiga motor pengerrak sumbu-sumbu mesin router
Data gerakan pahat berupa posisi (koordinat x, koordinat y, koordinat z) dan kecepatan
dituliskan pada komputer. Komputer akan mengirimkan data tersebut ke mikrokontroller
melalui komunikasi serial. Berdasarkan data gerakan yang diterima dari komputer,
mikrokontroller mengatur ketiga gerakan motor penggerak agar pahat dapat mencapai
posisi yang diinginkan melalui lintasan tertentu. Setelah pahat mencapai posisi yang
diinginkan, mikrokontroller mengirimkan isyarat ke komputer bahwa mikrokontroller telah
selesai mengeksekusi data gerakan dan siap untuk menerima data lagi dari komputer.
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3.

Pengumpulan Data

Agar sistem kendali yang direncanakan dapat diwujudkan perlu diketahui terlebih
dahulu beberapa pengetahuan yang terkait dengan motor stepper, motor servo,
mikrokontroller, dan komunikasi serial.
3.1 Motor Stepper
Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa
elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan
pulsa yang diberikan kepada motor. Karena itu, untuk menggerakkannya diperlukan
pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik.
Salah satu jenis motor stepper adalah motor stepper variable reluctance. Konstruksi
motor stepper jenis variable reluctance dapat dilihat pada gambar 3. Jika kumparan A, B,
C, dan D diberi arus listrik secara bergantian dan berurutan, maka poros motor akan
mengikuti arah pergantian pemberian arus pada kumparan.

Gambar 3 Motor stepper variable reluctance
Agar pemberian arus pada kumparan motor stepper dapat dilakukan secara otomatis,
diperlukan suatu driver yang dapat mengubah suatu perubahan sinyal menjadi pergeseran
nilai output pada kumparan-kumparan motor stepper. Salah satu jenis driver motor stepper
dapat dilihat pada gambar 4.
Bila pada kaki clock diberi pulsa secara periodik, maka kondisi high pada kaki output
akan bergeser dari output A, B, C, D, A dan seterusnya bila kaki dir diberi nilai high. Bila
kaki dir diberi nilai low dan pada kaki clock diberi pulsa secara periodik, maka kondisi
high pada kaki output akan bergeser dari output A, D, C, B, A dan seterusnya.

Gambar 4 Driver motor stepper
3.2 Motor Servo
Motor servo adalah suatu aktuator putar atau aktuator linier yang posisi angularnya
atau posisi liniernya, kecepatan dan percepatannya dapat dikendalikan secara teliti. Motor
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servo terdiri dari suatu motor listrik AC atau motor listrik DC yang porosnya dihubungkan
dengan sensor posisi yang berfungsi sebagai umpan balik posisi maupun kecepatan. Motor
servo dilengkapi dengan pengendali (driver) yang khusus digunakan untuk mengendalikan
motor servo yang bersangkutan. Salah satu contoh motor servo AC dapat dilihat pada
gambar 5.

Gambar 5 Motor servo AC dan drivernya
Driver motor servo mempunyai dua kaki input yaitu kaki PP dan kaki NP. Wiring
diagram pengendalian motor servo dapat dilihat pada gambar 6. Bila kaki PP dan SG
disambung dan diputus secara kontinyu, maka poros motor servo akan berputar clock wise.
Bila kaki NP dan SG disambung dan diputus secara kontinyu, maka poros motor servo
akan berputar counter clock wise.
3.3 Mikrokontroller ATMega8535
Mikrokontroler merupakan perangkat elektronika yang didalamnya terdapat rangkaian
kontrol, mikroprosesor, memori, dan input atau output. Mikrokontroler dapat diprogram
menggunakan berbagai macam bahasa pemograman. Bahasa pemrograman yang biasa
digunakan untuk memprogram mikrokontroler diantaranya adalah bahasa assembler,
bahasa C, bahasa basic dan lain-lain.

Gambar 6 Wiring diagram pengendalian motor servo
Salah satu jenis mikrokontroler yang banyak digunakan untuk aplikasi kontrol adalah
ATMega 8535. ATMega 8535 merupakan salah satu mikrokontroler keluaran Atmel.
Atmel adalah salah satu vendor yang bergerak dibidang mikroelektrika. ATMega 8535
memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan untuk aplikasi kontrol. Sekema dan bentuk
mikrokontroler ATMega 8535 dapat dilihat pada gambar 7.
Mikrokontroller ATMega8535 mempunyai 32 kaki I/O, kemampuan berkomunikasi
serial, dan mempunyai fasilitas timer. Kaki I/O dapat digunakan sebagai penghubung
antara komponen di dalam sistem dengan piranti di luar sistem. Komunikasi serial
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diguakan untuk mentransfer data secara serial. Fasilitas timer merupakan suatu
kemampuan pada mikrokontroller untuk mengeksekusi fungsi tertentu setiap selang waktu
tertentu ketika timer yang bersangkutan diaktifkan.

Gambar 7 Skematis dan bentuk mikrokontroler ATMega8535
4.

Analisis

Untuk memudahkan proses pengendalian pada motor servo perlu dibuat rangkaian
tambahan agar pengendalian motor servo melalui kaki PP atau NP dapat diubah menjadi
pengendalian melalui kaki dir dan clock. Rangkaian untuk mengubah cara pengendalian
melalui kaki PP atau NP menjadi dir dan clock dapat dilihat pada gambar 8.

Gambar 8 Rangkaian pengubah kendali PP/NP menjadi dir-clock
Pada pembahasan kali ini, kaki dir untuk motor pengerak sumbu-x dihubungkan
dengan PORTC.1, kaki dir untuk motor pengerak sumbu-y dihubungkan dengan PORTC.3,
dan kaki dir untuk motor pengerak sumbu-z dihubungkan dengan PORTC.5. Kaki clock
untuk motor penggerak sumbu-x dihubungkan dengan PORTC.0, kaki clock untuk motor
penggerak sumbu-y dihubungkan dengan PORTC.2, dan kaki clock untuk motor
penggerak sumbu-z dihubungkan dengan PORTC.4.
Pengaturan jumlah clock dan interval antar clock dilakukan pada fungsi timer. Timer
mikrokontroller diatur bekerja setiap selang waktu 10 µs. Fungsi timer untuk mengatur
jumlah clock dan interval clock dapat dilihat pada tabel 1.
Fungsi pada tabel dikerjakan setiap selang waktu 10 µs. Baris-baris fungsi yang teletak
di antara //awal pengaturan motor 1 dan //akhir pengaturan motor 1 dikerjakan jika nilai
a0=1. Baris-baris fungsi yang teletak di antara //awal pengaturan motor 2 dan //akhir
pengaturan motor 2 dikerjakan jika nilai b0=1. Ketika a0=1 nilai a1 selalu bertambah satu
setiap kali fungsi timer dikerjakan dan nilai a1 berulang ketika lebih dari 2*a2. PORTC.0
bernilai low selama setengan siklus nilai a1 dan bernilai high selama setengah sikulus a1.
Setiap satu siklus nilai a4 ditambah satu. Ketika nilai a4 lebih dari atau sama dengan a5
nilai a0 dijadikan nol, sehingga siklus pengaturan motor 1 berhenti. Pada saat itu pula nilai
a6 diubah menjadi satu.
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Logika pengaturan motor 2 serupa dengan logika pengaturan motor 1. Logika
pengaturan motor yang lain (motor 3, 4, dan seterusnya) juga serupa dengan logika
pengaturan motor 1. Mikrokontroller akan mengirim isyarat ke komputer (putchar(1)) jika
nilai a6 dan b6 sama dengan satu. Nilai a6 dan b6 sama dengan satu jika semua motor telah
selesai bergerak sesuai dengan jumlah putaran yang telah ditentukan.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk motor 1 interval siklus ditentukan
oleh nilai a2 dan jumlah siklus ditentukan oleh nilai a5. Untuk motor 2 inteval siklus
ditentukan oleh nilai b2 dan jumlah siklus ditentukan oleh nilai b5. Arah putaran motor,
nilai interval siklus, dan jumlah siklus ditentukan pada program utama berdasarkan nilainilai yang diterima dari komputer melalui komunikasi serial.
Komputer mengirimkan data ke mikrokontroller melalui komunikasi serial dengan
kapasitas data 8 bit. Oleh karenanya untuk mengirimkan data yang nilainya lebih dari 255
dilakukan dua kali pengiriman. Data pertama merupakan nilai hasil bagi antara data
dengan bilangan 255, sedangkan data kedua merupakan nilai sisa bagi antara data dengan
bilangan 255.
Tabel 1
Fungsi untuk mengatur jumlah clock dan interval clock
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
TCNT0=0x05;
TCNT0=0x05;
if(a0==1){***//awal pengaturan motor 1
a1=a1+1;
if(a1>=2*a2) {
a1=0;
a4=a4+1;
}
if(a1<=a2) PORTC.0=0;
else PORTC.0=1;
if(a4>=a5){
a0=0;
a4=0;
a6=1;
}
} *** //akhir pengaturan motor 1
if(b0==1){*** //awal pengaturan motor 2
b1=b1+1;
if(b1>=2*b2){
b1=0;
b4=b4+1;
}
if(b1<=b2) PORTC.2=0;
else PORTC.2=1;
if(b4>=b5){
b0=0;
b4=0;
b6=1;
}
} *** //akhir pengaturan motor 2
if(a6==1)&&(b6==1){
putchar(1);
a6=0;
b6=0;
}
}
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Data gerakan untuk setiap motor terdiri dari arah putaran motor, jumlah siklus, dan
interval antar siklus. Karena nilai jumlah siklus dapat lebih dari 255, jumlah siklus
dikirimkan dalam dua kali pengiriman. Dengan demikian data gerakan untuk setiap motor
dikirimkan dalam empat kali pengiriman.
Urutan pengiriman data untuk setiap motor dimulai dari pengiriman arah putaran
motor, nilai hasil bagi jumlah siklus, nilai sisa bagi jumlah siklus, dan diakhiri dengan nilai
interval antar siklus. Program utama di mikrokontroller untuk menangani penerimaan data
gerakan untuk pengaturan dua buah motor penggerak dapat dilihat pada tabel 2.
Setiap kali mikrokontroller menerima data (z=getchar()) variabel hitung ditambah
satu. Dengan demikian variabel hitung dapat digunakan sebagai pedoman data ke berapa
yang sedang diterima oleh mikrokontroller. Setiap data yang diterima, kemudian
dipindahkan ke variabel x1 sampai dengan x8. Ketika data yang diterima mikrokontroller
jumlahnya sama dengan 8 data tersebut kemudian diolah. Data yang harus diolah adalah x2
dan x3 untuk dijadikan a5 dan x6 an x7 untuk dijadikan b5. Setelah data tersebut diolah
nilai a0 dan b0 diubah menjadi satu agar pengendalian motor 1 dan motor 2 dapat
dilaksanakan.
Tabel 2
Program penerimaan data
while (1)
{
// Place your code here
z=getchar();
hitung=hitung+1;
if(hitung==1) x1=z;
if(hitung==2) x2=z;
if(hitung==3) x3=z;
if(hitung==4) x4=z;
if(hitung==5) x5=z;
if(hitung==6) x6=z;
if(hitung==7) x7=z;
if(hitung==8)
{
hitung=0;
x8=z;
a5=255*x2+x3;
b5=255*x6+x7;
a2=x4;
b2=x8;
if(x1==0) PORTC.1=0;
else PORTC.1=1;
if(x5==0) PORTC.3=0;
else PORTC.3=1;
a0=1;
b0=1;
}
}

5.

Kesimpulan

Dari uraian yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa satu buah
mikrokontroller ATMega8535 dapat digunakan untuk mengendalikan dua buah motor
stepper atau motor servo secara serempak. Pengendalian tiga buah atau lebih motor stepper
atau motor servo menggunakan logika pemrograman yang sama. Data gerakan masingmasing motor disimpan di dalam komputer. Data gerakan yang disimpan di komputer
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dikirimkan ke mikrokontroller satu per satu setiap kali mikrokontroller mengirimkan sinyal
ke komputer yang menandakan bahwa mikrokontroller telah selesai mengeksekusi gerakan
dan siap untuk menerima data berikutnya dari komputer.
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Perancangan Mesin Router NC Tipe Moving Gantry
Pendahuluan
Para pengrajin kriya seni kayu di Indonesia umumnya masih mengerjakan produknya
secara manual. Hal ini disebabkan mahalnya peralatan proses untuk para pengrajin kayu
tersebut disaat ini. Akibatnya kuantitas produk yang dihasilkan sangat terbatas dan
kualitasnya tidak seragam. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perlu dibuat
suatu alat bantu yang dapat membantu para pengrajin dalam meningkatkan kualitas dan
kuantitas produk yang dihasilkan. Salah satu alat bantu tersebut adalah mesin router yang
berbasis NC (Numerical Controlled).
Mesin router adalah mesin yang digunakan untuk membuat profil dan menghias
tepian kayu dengan tujuan untuk memperbaiki tampilan kayu. Alat utama yang digunakan
pada mesin router adalah pisau yang bentuknya mirip dengan mata bor. Pisau tersebut
akan berputar dengan kecepatan tinggi dan memakan tepian kayu hingga terbentuk lekukan
yang diinginkan. Berdasarkan bentuk dan fungsinya pisau router dibedakan menjadi 4
jenis yaitu pisau pembuat alur, pisau pembentuk pinggiran kayu, pisau perata pinggir dan
pisau pembuat alur kecil.
Berdasarkan konfigurasi mekanisme penggerak pahatnya, mesin router dapat
diklasifikasikan menjadi: (1) X-Y table, (2) cantilevered, (3) moving table, (4) Moving
gantry, (5) pendulum, (6) 5–axis, dan (7) industrial robot fitted with a spindel router. Pada
makalah ini akan dibahas perancangan mesin router dengan konfigurasi moving gantry.
Mesin router jenis ini mempunyai gantry yang dapat bergerak pada arah sumbu y. Pada
gantry tersebut terdapat konstruksi lintasan pahat sehingga pahat dapat bergerak pada arah
sumbu x. Pada konstruksi lintasan pahat pada arah x terdapat konstruksi lintasan pahat
sehingga pahat dapat bergerak pada arah sumbu z. Salah satu contoh mesin router tipe
moving gantry dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 Mesin router tipe moving gantry
Komponen-komponen Utama Mesin Router
Mesin router yang dirancang sedapat mungkin menggunakan komponen-komponen
utama yang telah tersedia di pasaran. Beberapa komponen-komponen yang tersedia di
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pasaran adalah ballscrew, linear guide, motor spindel, motor servo, dan batang aluminium
profil. Komponen-komponen tersebut dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2 Komponen utama mesin router NC
Rancangan Mesin Router
Mesin router yang dirancang adalah mesin router jenis moving gantry. Mesin router
jenis ini dipilih karena secara teoritik mesin ini dapat mengerjakan benda kerja dengan
panjang yang tak terbatas secara bertahap. Komponen-komponen utama mesin router yang
dirancang sedapat mungkin memanfaatkan komponen-komponen standar yang tersedia di
pasaran. Mesin router yang dirancang mempunyai meja kerja berukuran 60 cm x 80 cm.
Rancangan Mesin Router Pertama
Rancangan mesin router yang pertama menggunakan linear guide dari jenis linear
guide rail. Rangka mesin router terbuat dari plat aluminium. Rancangan mesin router yang
pertama dapat dilihat pada gambar 3.
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Rancangan mesin router kedua
Rancangan mesin router yang kedua menggunakan linear guide dari jenis linear guide
shaft. Rangka mesin router terbuat dari plat aluminium dan batang silinder. Rancangan
mesin router yang kedua dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 3 Rancangan Mesin Router Pertama

Gambar 4 Rancangan Mesin Router Kedua
Rancangan mesin router ketiga
Rancangan mesin router yang ketiga menggunakan linear guide dari jenis linear guide
rail. Rangka mesin router terbuat dari plat aluminium dan profil aluminium. Rancangan
mesin router yang ketiga dapat dilihat pada gambar 5.
Rancangan mesin router keempat
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Rancangan mesin router yang keempat menggunakan linear guide dari jenis v notch
rail. Rangka mesin router terbuat dari plat aluminium dan profil aluminium. Rancangan
mesin router yang ketiga dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 5 Rancangan Mesin Router Ketiga

Gambar 6 Rancangan Mesin Router Keempat
Analisa Defleksi Rancangan Mesin Router
Kriteria utama mesin perkakas adalah defleksi yang terjadi pada setiap komponen
harus sekecil mungkin dan mesin perkakas tidak mengalami resonansi ketika mesin
tersebut dioperasikan. Rancangan yang telah dibuat perlu dianalisa kekakuannya akibat
beban beratnya sendiri beban dari gaya-gaya pemotongan. Dari analisa kekakuan tersebut,
dapat ditentukan rancangan yang paling optimum. Rancangan yang telah dipilih
selanjutnya perlu ditingkatkan kekakuannya dengan menambahkan sirip pada bagianbagian yang kurang kaku.
Analisa Defleksi Rancangan Pertama
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Hasil analisa defleksi rancangan mesin router yang pertama dapat dilihat pada
gambar 7. Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat bahwa defleksi yang terjadi di ujung
pahat akibat beban rancangan adalah sebesar 60 µm.

Gambar 7 Analisa defleksi rancangan pertama
Analisa Defleksi Rancangan Kedua
Hasil analisa defleksi rancangan mesin router yang kedua dapat dilihat pada gambar 8.
Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat bahwa defleksi yang terjadi di ujung pahat akibat
beban rancangan adalah sebesar 265 µm.

Gambar 8 Analisa defleksi rancangan kedua
Analisa Defleksi Rancangan Ketiga
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Hasil analisa defleksi rancangan mesin router yang ketiga dapat dilihat pada gambar 9.
Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat bahwa defleksi yang terjadi di ujung pahat akibat
beban rancangan adalah sebesar 47 µm.

Gambar 9 Analisa defleksi rancangan kedua
Analisa Defleksi Rancangan Keempat
Hasil analisa defleksi rancangan mesin router yang keempat dapat dilihat pada gambar 10.
Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat bahwa defleksi yang terjadi di ujung pahat akibat
beban rancangan adalah sebesar 3000 µm.

Gambar 9 Analisa defleksi rancangan keempat
Kesimpulan
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Dari analisa defleksi keempat rancangan tersebut, rancangan ketiga menghasilkan defleksi
terkecil di ujung pahatnya yaitu sebesar 47 µm. Dengan demikian rancangan ketiga dipilih
sebagai rancangan yang akan dibuat prototipenya.
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