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Kata Pengantar

Outseal adalah sebuah merek baru di dunia otomasi Indonesia.
Sebuah karya anak bangsa dibidang otomasi. Produk outseal yang
pertama adalah sebuah PLC (progammable logic controller) berbasiskan
arduino.
Untuk membatu kemajuan teknologi di Indonesia, Skematik
perangkat keras dari PLC ini dibuka untuk umum sehingga anda bebas
untuk mengunduh, mempelajari dan mengubah rangkaian elektroniknya.
Perangkat lunak yang digunakan juga diberikan secara gratis, berbahasa
Indonesia dan sangat mudah dioperasikan. Begitu pula buku ini pun
diberikan secara gratis.
Apabila menurut anda buku ini bermanfaat bagi kemajuan teknologi
otomasi di indonesia, kami berharap untuk disebarkan kepada yang lain
agar manfaat ini juga bisa dinikmati oleh yang lain.

Hormat kami,

Outseal
outseal.indonesia@gmail.com
www.outseal.com
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1. Pendahuluan
Outseal studio adalah sebuah program komputer karya anak bangsa. yang digunakan
untuk memprogram outseal PLC secara visual menggunakan diagram tangga. Outseal PLC
adalah sebuah arduino yang diberi tambahan sebuah Outseal PLC shiled seperti terlihat pada
gambar 1. Versi terbaru dari outseal studio adalah versi 1.0.1 dengan jenis arduino yang
didukung adalah arduino UNO dan NANO.
Skematik dari Outseal PLC shiled ini terbuka untuk umum anda bisa mengunduhnya
secara gratis di http://www.outseal.com, anda bisa mempelajarinya, memodifikasinya sesuai
kebutuhan anda hingga merakit sendiri di rumah.. Shiled tersebut sudah dilengkapi dengan
pengaman terhadap tegangan transient, tegangan berlebih dan tegangan terbalik sehingga
secara desain, dirasa sudah layak untuk digunakan di dunia industri.
Bagi anda yang ingin mencoba outseal studio tanpa menggunkan shiled tersebut, anda
pun bisa membuat PLC shield sederhana dengan hanya bermodalkan resistor, sakelar dan LED
seperti terlihat pada gambar 2. Namun perlu di ingat bahwa rangkaian tersebut tidak dilengkapi
dengan proteksi terhadap kemungkinan gangguan yang terjadi sehingga untuk aplikasi untuk
aplikasi nyata disarankan menggunakan skematik yang ada di website tersebut.

Gambar 1: Outseal PLC
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Gambar 2: PLC shield sederhana
Buku ini hanya memberikan informasi seputar instruksi-instruksi PLC pada program
outseal studio. Sedangkan untuk mengetahui dasar operasi dan tutorial outseal studio, anda
bisa memperoleh informasinya memalui buku pengoperasian outseal studio.
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2. Daftar istilah
Agar tidak salah persepsi dan lebih efektif dalam mempelajari buku ini, istilah-istilah
penting yang akan digunakan dalam buku ini disebutkan terlebih dahulu dalam daftar istilah.
A. Istilah untuk tampilan dalam diagram tangga
Istilah atau sebutan untuk suatu hal di dalam outseal studio perlu diketahui terlebih
dahulu oleh pembaca agar hal yang dibicarakan dalam buku ini sesuai dengan hal yang
dipikirkan oleh pembaca. Gambar 3 adalah penjelasan untuk hal-hal yang berhubungan dengan
tampilan dalam diagram tangga (ladder diagram).
Sebuah diagram tangga terdiri dari beberapa tangga. Suatu tangga terdiri dari beberapa
cabang dan komponen atau instruksi. Setiap tangga mempunyai nomor yang unik (tidak sama)
dan berurutan dari atas ke bawah..

Gambar 3: Istilah dalam diagram tangga
B. Istilah untuk logika dalam diagram tangga
Diagram tangga sebenarnya adalah sebuah cara yang dianggap mudah untuk
menuliskan konsep logika pada sebuah sistem kontrol. Cara tersebut adalah dengan menyusun
semua komponen logika secara berurutan dari kiri ke kanan dengan dihubungkan dengan kabel
seperti pada rangkaian listrik (lihat gambar 4). Diagram tersebut dinamakan diagram tangga
karena tampilan nya mirip dengan sebuah tangga. Dengan susuanan seperti itu maka diagram
tangga merupakan sebuah simulasi untuk jalur arus listrik yang melewati kabel. Listrik/energi
mengalir melalui kabel dari kiri menuju kanan, jika komponen yang dilewati kabel tersebut
mempunyai logika “true” maka komponen tersebut bersifat menghantarkan listrik/energi
sehingga kabel atau jalur setelah komponen tersebut akan berenergi.
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Jadi istilah berenergi atau tidak berenergi adalah istilah yang digunakan oleh outseal
PLC untuk logika pada tangga, sedangkan istilah “true” dan ”false” digunakan untuk logika nilai
dari komponen. Outseal punya aturan sendiri dalam logika energi tangga, yakni arus energi
hanya bisa mengalir satu arah dari kiri ke kanan.

Gambar 4: Istilah dalam tangga
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3. Notasi
Notasi dalam outseal studio dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 1: Tabel notasi
Variable/object

Notasi

Keterangan

Digital Input (Hardware)

S

Dari kata “Switch” (“Contact”)

Digital Output (Hardware)

R

Dari kata “Relay” (“Coil”)

Digital Memory (I/O) (Software)

B

Dari kata “Binary”

Timer

T

Notasi untuk Timer

Soft PWM
(Pulse Width Modulation)

P

Notasi untuk Software PWM

Angka

I

Dari kata “Integer”
(bilangan bulat)

Nomor urut diletakkan setelah nama variabel atau object dipisahkan dengan tanda titik.
Apabila variabel atau object tersebut mempunyai status, maka status diletakkan setelahnya dan
juga dipisahkan menggunakan titik.
Struktur penulisan variabel untuk sebuah variabel atau object yang tidak mempunyai
status adalah sebagai berikut:
{Variable} (titik) {Nomor}
Contoh:
S.1 , artinya adalah Switch nomor 1 (merujuk pada konektor input pin nomor 1 pada hardware )
R.3 , artinya adalah Relay nomor 3 (merujuk pada konektor output pin nomor 3 pada hardware)
Sedangkan struktur untuk sebuah variabel atau object yang mempunyai status adalah
sebagai berikut:
{Variable} (titik) {Nomor} (titik) {Status}
Contoh:
T.1.EN , cara membacanya adalah “status EN pada timer nomor 1”. “EN” adalah kependekan
dari “Enable”, sebuah status yang menandakan bahwa timer tersebut sedang aktif atau tidak.
C.5.CU , cara membacanya adalah “status CU pada counter nomor 5”. “CU” adalah
kependekan dari “Counting Up”, sebuah status yang menandakan bahwa counter tersebut
sedang menghitung maju.
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4.Struktur operasi
Struktur operasi outseal PLC sedikit berbeda dengan PLC lain. Outseal PLC mempunyai
sebuah diagram tangga yang dijalankan hanya satu kali saja sebelum program utama
dijalankan namanya adalah diagram initial. Diagram ini sangat membantu sekali untuk sebuah
sistem yang tidak dilengkapi eksternal memori seperti arduino. Diagram alir untuk operasi
outseal PLC terlihat pada gambar 5 berikut.

Gambar 5: Struktur operasi
Saat hardware mulai dijalankan (power ON atau Reset), maka proses yang pertama kali
dijalankan adalah diagram tangga initial. Dalam pemrograman arduino, diagram tangga initial ini
sama dengan fungsi “Setup”.
Setelah diagram tangga initial selesai di jalankan, maka proses selanjutnya adalah
menjalankan diagram tangga utama mulai dari tangga pertama sampai tangga terakhir. Setelah
tanga terakhir selesai dijalankan maka akan kembali lagi pada tangga pertama diagram tangga
utama dan begitu seterusnya tanpa henti. Dalam pemrograman arduino, diagram tangga main
ini sama dengan fungsi “Loop”
Proses yang terjadi pada diagram tangga utama terdiri dari 3 tahap berurutan yakni:
1. Diawali dengan tahap pembacaan input (konektor input pada PLC shiled)
2. Eksekusi program dari anak tangga awal sampai anak tangga akhir
3. Update papan output (konektor output pada PLC shiled)
Pada Sub-Diagram, tahap 1 dan 3 tidak terjadi, karena proses tersebut sudah dilakukan
oleh diagram tangga induknya yakni diagram tangga utama. Untuk lebih jelas mengetahui
proses eksekusi diagram tangga, silahkan melihat gambar 6.
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Gambar 6: Proses update data

Scan-time adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran (Looping) pada
diagram tangga dan scan-time pada outseal PLC merujuk pada scan-time pada diagram tangga
utama.
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5.Instruksi
Untuk memudahkan proses
diklasifikasikan dalam beberapa grup.

belajar,

Instruksi-instruksi

dalam

outseal

PLC

2.1 Bit
Grup instruksi “Bit” ini adalah grup instruksi yang sumber data inputnya berjenis bit. Bit
adalah kata lain dari digital atau “binary number” dimana nilainya hanya ada dua kemungkinan
yakni “true” atau “false”. Komponen dalam grup bit mempunyai sumber data yang berada di
atas simbol dan sebuah keterangan di bawah simbol. Gambar 7 adalah contoh tampilan
komponen “Normally Open - Switch”.

Gambar 7: Struktur komponen grup bit
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a. Normally Open - Switch
Normally open - switch bisa dibayangkan sebagai sebuah tombol yang “belum ditekan
nilainya adalah open (tidak tersambung)”. Dalam komponen PLC ini “ditekan” bisa di samakan
dengan berlogika “true” dan dilepas sama dengan berlogika “false”. Dalam diagram tangga,
energi diberikan di sisi kiri komponen, jika komponen tersebut berlogika “true” maka energi
tersebut dapat dihantarkan seperti dijelaskan pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 8: NO saat program tidak berjalan

Gambar 9: NO saat program berjalan dan dengan logika “false”

Gambar 10: NO saat program berjalan dan dengan logika “true”
Tabel 2: NO
Simbol

Jenis

Nilai

Sifat

Sumber

Digital
Input

True

Menghantarkan
energi

False

Tidak
menghantarkan
energi

Switch, Relay, Binary
Dan semua variabel yang
mempunyai status dan berjenis
digital
Misal:
● S.1
● T.1.DN
● C.5.CU

b. Normally Closed - Switch
Normally closed- switch bisa dibayangkan sebagai sebuah tombol yang “belum ditekan
nilainya sudah close (tersambung)”. Dalam komponen PLC ini “ditekan” bisa di samakan
Outseal adalah sebuah PLC karya anak bangsa
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dengan berlogika “true” dan dilepas sama dengan berlogika “false”. Dalam diagram tangga,
energi diberikan di sisi kiri komponen, jika komponen tersebut berlogika “false” maka energi
tersebut dapat dihantarkan seperti dijelaskan pada gambar dan tabel berikut.
Tabel 3: NC
Simbol

Jenis

Nilai

Sifat

Sumber

Digital
Input

True

Tidak menghantarkan
energi

False

Menghantarkan energi

Switch, Relay, Binary
Dan semua variabel yang
mempunyai pengarah dan
berjebis digital
Misal:
● S.1
● T.1.DN
● C.5.CU

Gambar 11: NC saat program tidak berjalan

Gambar 12: NC saat program berjalan dan dengan logika “false”

Gambar 13: NC saat program berjalan dan dengan logika “false”
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c. Output
Output lebih tepat disebut dengan digital output atau output normal. Tugas dari
komponen ini adalah menuliskan (write) suatu nilai logika (true/false) pada sumber berdasarkan
keadaan tangga (berenergi/tidak).
Tabel 4: Output
Simbol

Jenis

Kondisi
tangga

Digital Berenergi
Output
Tidak
berenergi

Nilai

Sifat

Sumber

True

Menghantarkan
energi

False

Menghantarkan
energi

Relay dan
Binary
saja

Kondisi logika pada digital input memepengaruhi sifat hantar energi dari komponen. Bisa
dilihat pada tangga nomor 0 gambar 14. Energi diberikan pada jalur paling kiri (awal), saat S.1
berlogika “true” maka sakelar 1 menjadi bersifat menghantarkan energi (konduktor) sehingga
jalur setelahnya pun menjadi berenergi. Namun saat logika S.2 adalah “false” maka energi
terhenti di sakelar 2 karena logika “false” menyebabkan sakelar 2 menjadi tidak menghantarkan
energy (isolator) sehingga jalur setelahnya menjadi tidak berenergi dan mengakibatkan logika
R.1 bernilai “false”.
Tangga ke dua memperlihatkan bahwa sakelar 3 tidak menghantarkan energi karena
S.3 berlogika false, sehingga jalur setelahnya pun tidak berenergi oleh sebab itu walaupun
logika S.4 adalah “True” maka jalur setelah sakelar 4 pun tidak berenergi.
Pada tangga ke tiga, logika S.5 dan S.6 adalah “True” sehingga energi bisa diteruskan
sampai pada relay 3 dan menyebabkan logika R.3 menjadi “true”.

Gambar 14: Contoh operasi NO,NC dan OUT
Perlu diperhatikan juga bahwa pada semua komponen berjenis digital output, sifat
hantar energinya tidak dipengaruhi oleh nilai logikanya. Sehingga pemasangan digital output
bisa dilakukan secara seri tanpa harus tergantung dengan logika komponen sebelumnya seperti
terlihat pada contoh di gambar 15.
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Gambar 15: Pemasangan digital output secara parallel
Sumber untuk digital input bisa berasal dari switch, relay, timer dan lain-lain asalkan
jenis datanya adalah digital. Sedangkan sumber untuk digital output hanya bisa berasal dari
relay (R) dan binary (B) saja. Contoh switch dan output untuk berbagai macam sumber bisa
dilihat pada gambar 16.

Gambar 16: Contoh sumber pada komponen

d. Output - Not
Output-Not adalah kebalikan dari output normal dimana saat tangga berenergi,
komponen malah menuliskan logika “false” pada sumber. Tabel dan gambar berikut
menjelaskan perbedaan antara output normal dan output not.
Tabel 5:
Simbol

Jenis

Kondisi tangga

Digital Berenergi
Output

Nilai

Sifat

Sumber

False

Menghantarkan
energi

Relay dan
Binary
saja

Tidak berenergi True

Outseal adalah sebuah PLC karya anak bangsa
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Gambar 17:

Gambar 18:

e. Output - Latch
Output-Latch adalah jenis output digital yang melakukan kerja hanya saat tangga
berenergi, jika tangga berenergi maka komponen menuliskan logika “true” pada sumber
sedangkan saat tangga tidak berenergi komponen ini tidak menuliskan logika “false” seperti
pada output normal melainkan tidak melakukan apa-apa atau bisa dikatakan tidak bekerja.
Tabel 6:
Simbol

Jenis

Kondisi
tangga

Nilai

Sifat

Sumber

Digital
Output

Berenergi

True

Menghantarkan
energi

Tidak
berenergi

Tidak
berpengaruh

Menghantarkan
energi

Relay dan
Binary
saja

f. Output - UnLatch
Output-UnLatch adalah jenis output digital yang melakukan kerja hanya saat tangga
berenergi sama halnya dengan Output-Latch, Namun jika tangga berenergi maka komponen
akan menuliskan logika “false” tidak seperti pada Output-Latch yang menuliskan “true”. Pada
saat tangga tidak berenergi komponen ini tidak melakukan apa-apa atau bisa dikatakan tidak
bekerja.
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Tabel 7:
Simbol

Jenis

Kondisi
tangga

Digital Berenergi
Output
Tidak
berenergi

Nilai

Sifat

Sumber

False

Menghantarkan
energi

Tidak
berpengaruh

Menghantarkan
energi

Relay dan
Binary
saja

g. One Shot Rising (OSR)
One Shot Rising adalah komponen yang akan kenghantarkan energi hanya satu
scan-time saja (lihat gambar 6) dan hanya dilakukan saat terjadi perubahan tangga dari tidak
berenergi menuju berenergi.
Tabel 8: OSR
Simbol

Kondisi tangga
sebelumnya

Kondisi tangga

Sifat

Tidak berenergi

Berenergi

Menghantarkan energi

Tidak berenergi

Tidak berenergi

Tidak Menghantarkan energi

Berenergi

Berenergi

Tidak Menghantarkan energi

Berenergi

Tidak berenergi

Tidak Menghantarkan energi

Pada gambar dibawah ini, komponen “ADD” hanya akan dieksekusi saat peralihan nilai
S.1 dari “false” menuju “true”. Jadi jika anda menekan tombol S.1 sebanyak tiga kali maka
komponen “ADD” juga akan di eksekusi sebanyak 3 kali.

Gambar 19: OSR
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h. One Shot Falling (OSF)
One shot Falling pada dasarnya sama dengan One Shot Rising yakni sebuah komponen
yang akan menghantarkan energi hanya satu scan-time saja. Berbeda dengan OSR, komponen
OSF ini dipicu oleh perubahan kondisi tangga dari berenergi menuju tidak berenergi.

Tabel 9: OSF
Simbol

Kondisi tangga
sebelumnya

Kondisi tangga

Sifat

Tidak berenergi

Berenergi

Tidak Menghantarkan energi

Tidak berenergi

Tidak berenergi

Tidak Menghantarkan energi

Berenergi

Berenergi

Tidak Menghantarkan energi

Berenergi

Tidak berenergi

Menghantarkan energi

i. Flip On Rising (FOR)
Flip On Rising adalah sebuah komponen berjenis digital output. Nilai dari output ini akan
berubah saat masa peralihan kondisi tangga dari “false” menuju “true”.
Tabel 10: FOR
Simbol

Kondisi tangga
sebelumnya

Kondisi tangga

Sifat

Logika

Tidak
berenergi

Berenergi

Menghantarkan
energi

Jika true jadi false
Jika false jadi true

Tidak
berenergi

Tidak
berenergi

Menghantarkan
energi

Tidak berpengaruh

Berenergi

Berenergi

Menghantarkan
energi

Tidak berpengaruh

Berenergi

Tidak
berenergi

Menghantarkan
energi

Tidak berpengaruh

Pada gambar dibawah, jika S.1 berubah nilai dari true menjadi false maka nilai R.1 akan
berbalik, jika nilai pada saat itu adalah true maka akan berbalik jadi false, begitu pula
sebaliknya.
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Gambar 20: FOR

j. Flip On Falling (FOF)
Flip On Falling pada dasarnya sama dengan Flip On Rising, yakni sebuah komponen
yang akan membalik nilai suatu logika, hanya saja komponen ini dipicu oleh perubahan
keadaan tangga dari “true” menuju “false”.
Tabel 11: FOF
Simbol

Kondisi tangga
sebelumnya

Kondisi tangga

Sifat

Logika

Tidak berenergi

Berenergi

Menghantarkan
energi

Tidak berpengaruh

Tidak berenergi

Tidak
berenergi

Menghantarkan
energi

Tidak berpengaruh

Berenergi

Berenergi

Menghantarkan
energi

Tidak berpengaruh

Berenergi

Tidak
berenergi

Menghantarkan
energi

Jika true jadi false
Jika false jadi true
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2.2 Timer dan Counter

Gambar 21: Struktur komponen timer dan counter

a. Timer On Delay (TON)
TON adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menghitung waktu. Pemicu
dimulainya penghitungan waktu pada komponen ini adalah perubahan kondisi tangga dari tidak
berenergi menuju berenergi dan komponen ini akan terus menghitung waktu selama kondisi
tangga masih dalam keadaan berenergi. Sebagai contoh sebuah TON di atur 10 detik dengan
cara mengisi data “Interval” sebesar 1 Detik dan “Preset” sebesar 10. Saat kondisi tangga
berenergi, maka timer mulai aktif dan TON menandainya dengan logika EN berubah menjadi
“true” bersamaan itu pula timer bekerja menghitung waktu sehingga TON juga menandainya
dengan logika TT berubah menjadi “true”. Selama belum mencapai 10 detik, maka TT akan
selalu “true”. Apabila sudah mencapai 10 detik, maka kerja timer telah selesai sehingga TON
menandainya dengan DN berubah menjadi “true” dan karena proses timing juga sudah selesai
maka TT otomatis juga berubah menjadi “false”.
Apabila anda ingin mengatur nilai timer sebesar 10 detik maka anda dapat melakukan
nya dengan 2 cara. Cara pertama adalah dengan mengisi interval dengan nilai 1 detik dan
mengisi preset dengan nilai 10. Ini artinya penundaan yang anda inginkan adalah sebesar 1
detik x 10 sama dengan 10 detik. Cara yang kedua bisa dengan mengatur interval sebesar
10ms dan mengatur preset sebesar 1000. Ini artinya anda mengininginkan 10ms x 1000 sama
dengan 10.000 ms atau 10 detik.
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Pada contoh berikut ini, TON akan aktif menghitung waktu selama S.1 bernilai “true”.
Dan R.1 akan bernilai “true” jika penghitungan waktu sudah mencapai 10 detik.

Gambar 22: Contoh TON

Tabel 12: Sifat hantar energi pada TON
Jenis

Kondisi tangga

Sifat

TON

Berenergi

Menghantarkan
energi

False

Menghantarkan
energi

Data yang digunakan pada TON sesuai dengan tabel berikut
Tabel 13: Data dan status pada TON
Singkatan

Kepanjangan

Keterangan

EN

Enable

Menandakan aktif atau tidak

TT

Timing

Menandakan sedang menghitung atau tidak

DN

Done

Menandakan sudah mencapai target atau belum

PRE

Preset

Nilai yang di inginkan (Target)

ACC

Accumulation

Nilai aktual saat timer
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Penggunaan status bit pada TON sesuai dengan tabel berikut
Tabel 14: Status pada TON
Status

“True” bila?

Menandakan apa?

Tetap true sampai keadaan ini terjadi

.EN

Tangga berenergi

Timer aktif

●
●

Tangga tidak ber-energi
Ada komponen RST me-reset timer
ini

.TT

Tangga berenergi

Timer dalam proses
menghitung

●
●
●

Tangga tidak ber-energi
.DN = true (.ACC = .PRE)
Ada komponen RST me-reset timer
ini

.DN

Nilai .ACC sama
dengan nilai .PRE

Target penghitungan
waktu sudah
tercapai

●
●

Tangga tidak ber-energi
Ada komponen RST me-reset timer
ini

Gambar berikut adalah contoh penggunaan komponen TON dan timing diagramnya

Gambar 23: Contoh penggunaan TON

Gambar 24: Timing diagram TON
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b. Timer Off Delay (TOF)
TOF adalah sebuah komponen yang berfungsi sama dengan TON hanya saja pemicu
dimulainya penghitungan waktu adalah kebalikan dari TON yakni pada saat perubahan kondisi
tangga dari berenergi menjadi tidak berenergi.
Tabel 15: Sifat hantar energi pada TOF
Jenis

Kondisi tangga

Sifat

TOF

Ber-energi

Menghantarkan energi

False

Menghantarkan energi

Data yang digunakan pada TOF sesuai dengan tabel berikut
Tabel 16: Data dan status pada TOF
Singkatan

Kepanjangan

Keterangan

EN

Enable

Menandakan aktif atau tidak

TT

Timing

Menandakan sedang menghitung atau tidak

DN

Done

Menandakan sudah mencapai target atau belum

PRE

Preset

Nilai yang di inginkan (Target)

ACC

Accumulation

Nilai aktual saat timer

Penggunaan status bit pada TOF sesuai dengan tabel berikut
Tabel 17: Status pada TOF
Status

“True” bila?

Menandakan apa?

Tetap true sampai keadaan ini terjadi

.EN

Tangga
berenergi

Timer aktif

●
●

Tangga tidak ber-energi
Ada komponen RST me-reset timer
ini

.TT

Tangga tidak
ber-energi
Dan nilai
.ACC < .PRE

Timer dalam
proses
menghitung

●
●
●

Tangga tidak ber-energi
.DN = true (.ACC = .PRE)
Ada komponen RST me-reset timer
ini

.DN

Nilai .ACC
sama dengan
nilai .PRE

Target
penghitungan
waktu sudah
tercapai

●
●

Tangga tidak ber-energi
Ada komponen RST me-reset timer
ini
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Apabila anda ingin mengatur nilai timer sebesar 10 detik maka anda dapat melakukan
nya dengan 2 cara. Cara pertama adalah dengan mengisi interval dengan nilai 1 detik dan
mengisi preset dengan nilai 10. Ini artinya penundaan yang anda inginkan adalah sebesar 1
detik x 10 sama dengan 10 detik. Cara yang kedua bisa dengan mengatur interval sebesar
10ms dan mengatur preset sebesar 1000. Ini artinya anda mengininginkan 10ms x 1000 sama
dengan 10.000 ms atau 10 detik.
Berikut adalah contoh penggunaan TOF dan timing diagramnya

Gambar 25: TOF

Gambar 26: Timing diagram TOF
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c. WAIT
Reset adalah komponen yang membuat scan-time diperlambat sekitar 1ms (satu mili
detik).

Gambar 27: Tanpa Wait

Gambar 28: Dengan 1 Wait

Gambar 29: Dengan 2 wait
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Komponen WAIT ini sangat berguna sekali jika anda menggunakan counter dengan
sumber pulsa yang berasal dari tombol yang ditekan manual. Saat kita menekan tombol secara
manual menggunakan tangan, kadang tombol tersebut tidak tertekan sempurna terutama kalau
kita tidak menekan tombol tersebut secara kuat. Sehingga yang terjadi adalah material dari
tombol tersebut berada diantara menempel dan tidak berganti-ganti dengan cepat dengan
interval mikro-detik. Dalam bahasa jawa fenomena ini disebut “anggang-anggang”.
Bila scan-time program sangat cepat melebihi kecepatan “anggang-anggang” dan kita
menggunakan tombol tersebut sebagai sumber dari counter seperti pada gambar dibawah ini,
maka counter akan menambah dengan jumlah melebihi yang kita inginkan. Bisa jadi sekali
menekan tombol maka counter akan menambah 2 atau lebih satuan. Dengan adanya bantuan
tiga WAIT maka hanya perubahan yang lebih dari 3 mili-detik saja yang di deteksi sebagai
pulsa.

Gambar 30: Penggunaan WAIT
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d. Software PWM (SPWM)
SPWM adalah sebuah komponen berjenis timer yang digunakan untuk membuat pulsa
dengan duty-cycle yang diatur oleh software. Duty-cycle adalah perbandingan panjang ON dan
OFF pada pulsa gelombang kotak. Berbeda dengan hardware PWM yang bisa membuat pulsa
sangat cepat (dari 1 Hz hingga beberapa kHz), SPWM malah membuat pulsa dari medium
hingga sangat lambat sekali (100Hz hingga 0,000003Hz) dimana kemampuan ini tidak dipunyai
oleh hardware PWM.
Tabel 18: Sifat hantar SPWM
Jenis

Kondisi tangga

Sifat

SPWM

Berenergi

Menghantarkan energi

False

Menghantarkan energi

Data yang digunakan pada SPWM sesuai dengan tabel berikut
Tabel 19: Data dan status pada SPWM
Singkatan

Kepanjangan

Keterangan

EN

Enable

Menandakan aktif atau tidak

ST

Status

Menandakan posisi pulsa

ON Duration

-

Nilai yang di inginkan untuk ON (Target)

OFF Duration

-

Nilai yang di inginkan untuk OFF (Target)

ACC

Accumulation

Nilai aktual timer

Penggunaan status bit pada TON sesuai dengan tabel berikut
Tabel 20: Status pada TOF
Status

“True” bila?

Menandakan apa?

Tetap true sampai keadaan ini terjadi

.EN

Tangga
berenergi

Timer aktif

●
●

Tangga tidak ber-energi
Ada komponen RST me-reset timer
ini

.ST

.ACC < ON

Target penghitungan
waktu sudah
tercapai

●
●
●

Tangga tidak ber-energi
.ACC > ON
Ada komponen RST me-reset timer
ini
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Berikut adalah contoh penggunaaan SPWM dan timing diagram nya.

Gambar 31: Contoh penggunaan SPWM

Gambar 32: Timing diagram SPWM
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e. Counter Up (CTU)
CTU adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menghitung maju jumlah pulsa
pada tangga. Pulsa yang dimagsud disini adalah perubahan kondisi tangga, dimana perubahan
kondisi dari tidak ber-energi menjadi ber-energi disebut 1 pulsa.
Sifat hantar energi pada komponen tidak pernah berubah yakni selalu bisa
menghantarkan energi, sama halnya dengan komponen TON dan TOF. Status dan data yang
digunakan pada CTU sesuai dengan tabel berikut
Tabel 21: Status dan data pada CTU
Singkatan

Kepanjangan

Keterangan

CU

Counting
Upward

Menandakan counter menambah perhitungan 1
pulsa

DN

Done

Menandakan sudah memenuhi target counting

OV

OverFlow

Menandakan nilai .ACC melebihi batas atas

PRE

Preset

Nilai yang di inginkan (Target)

ACC

Accumulation

Nilai aktual counter

Penggunaan status bit pada CTU sesuai dengan tabel berikut
Tabel 22: Status pada CTU
Status

“True” bila?

Menandakan apa?

Tetap true sampai keadaan ini terjadi

.CU

Tangga berenergi

Counter
Menambah

●
●

Tangga tidak ber-energi
Ada komponen RST me-reset
counter ini

.DN

.ACC >= .PRE

Counter
memenuhi target

●

. ACC < .PRE akibat komponen
CTD menggunakan counter ini juga
dan mengubah nilai .ACC
Ada komponen RST me-reset
counter ini

●
.OV

Nilai .ACC melebihi
+32,767

Nilai counter
melebihi batas
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f. Counter Down (CTD)
CTD adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menghitung mundur jumlah pulsa
pada tangga. Pulsa yang dimagsud disini adalah perubahan kondisi tangga, dimana perubahan
kondisi dari tidak ber-energi menjadi ber-energi disebut 1 pulsa.
Sifat hantar energi pada komponen tidak pernah berubah yakni selalu bisa
menghantarkan energi, sama halnya dengan komponen TON, TOF dan CTD. Status dan data
yang digunakan pada CTD sesuai dengan tabel berikut
Data yang digunakan pada CTD sesuai dengan tabel berikut
Tabel 23: Data dan status pada CTD
Singkatan

Kepanjangan

Keterangan

CD

Counting
Backward

Menandakan counter mengurangi perhitungan 1
pulsa

DN

Done

Menandakan sudah memenuhi target counting

UN

UnderFlow

Menandakan nilai .ACC melebihi batas bawah

PRE

Preset

Nilai yang di inginkan (Target)

ACC

Accumulation

Nilai aktual counter

Penggunaan status bit pada CTU sesuai dengan tabel berikut
Tabel 24: status pada CTD
Status

“True” bila?

Menandakan apa?

Tetap true sampai keadaan ini terjadi

.CD

Tangga ber-energi

Counter
Mengurangi

●
●

Tangga tidak ber-energi
Ada komponen RST me-reset
counter ini

.DN

.ACC >= .PRE

Counter
memenuhi target

●
●

.ACC < .PRE
Ada komponen RST me-reset
counter ini

.UN

Nilai .ACC melebihi
-32,767

Nilai counter
melebihi batas

●
●

CTU menaikkan nilai .ACC
Ada komponen RST me-reset
counter ini
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g. Reset
Reset adalah komponen yang membuat nilai .ACC counter atau timer menjadi nol dan
mereset semua status nya menjadi “false”.
Tabel 25: Reset
Object

Data dan Status yang di reset

Timer

.ACC
.EN
.TT
.DN

Counter

.ACC
.CU atau .CD
.OV atau .UN
.DN

Pada contoh berikut niilai counter akan bertambah sat nilai S.1 berubah dari false
menuju true tetapi semua data dan status nya akan di reset jika S.2 bernilai true.

Gambar 33: Contoh reset
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2.3 Perbandingan
Komponen-komponen yang digunakan untuk melakukan perbandingan ditabelkan
sebagai berikut
Ekspresi

Simbol

Komponen

Kepanjangan

Sama dengan

=

EQU

EQUAL

Lebih besar atau sama dengan

≥

GEQ

Greater than or equal to

Lebih Besar

>

GRT

Greater than

Lebih kecil atau sama dengan

≤

LEQ

Less than or equal

Lebih kecil

<

LES

Less than

Berada diantara

≤

LIM

Limit

Tidak sama dengan

≠

NEQ

Not Equal

a. EQU
EQU adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menguji dua nilai apakah sama
atau tidak. Komponen ini mempunyai dua masukan nilai untuk dibandingkan yakni A dan B.
Keduanya bisa di isi variabel atau konstanta. Pada gambar berikut dicontohkan A diisi dengan
variabel dan B diisi dengan konstanta. Apabila kondisi tangga adalah ber-energi dan nilai A
sama dengan B maka energi tersebut akan dihantarkan ke jalur keluaran komponen. Fungsi
dari komponen ini mirip dengan switch namun sumbernya berasal dari hasil perbandingan.
Tabel 26: EQU
Jenis

Kondisi

Sifat

Sumber

EQU

A=B

Menghantarkan energi

A ≠ B

Tidak menghantarkan energi

Variabel dan
konstan
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Gambar 34: EQU

b. GEQ
GEQ adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menguji dua nilai apakah nilai
pertama lebih besar atau sama. Komponen ini mempunyai dua masukan nilai untuk
dibandingkan yakni A dan B. Keduanya bisa di isi variable atau konstanta. Apabila kondisi
tangga adalah ber-energi dan nilai A lebih besar atau sama dengan B, maka energi tersebut
akan dihantarkan ke jalur keluaran.
Tabel 27: GEQ
Jenis

Kondisi

Sifat

Sumber

GEQ

A ≥ B

Menghantarkan energi

A < B

Tidak menghantarkan energi

Variabel dan
konstan
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Gambar 35: Contoh GEQ

c. GRT
GRT adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menguji dua nilai apakah nilai
pertama lebih besar atau tidak. Komponen ini mempunyai dua masukan nilai untuk
dibandingkan yakni A dan B. Keduanya bisa di isi variable atau konstanta. Apabila kondisi
tangga adalah ber-energi dan nilai A lebih besar dibanding B, maka energi tersebut akan
dihantarkan ke jalur keluaran.
Tabel 28: GRT
Jenis

Kondisi

Sifat

Sumber

GRT

A > B

Menghantarkan energi

A ≤ B

Tidak menghantarkan energi

Variabel dan
konstan

d. LEQ
LEQ adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menguji dua nilai apakah nilai
pertama lebih kecil atau sama dengan. Komponen ini mempunyai dua masukan nilai untuk
dibandingkan yakni A dan B. Keduanya bisa di isi variable atau konstanta. Apabila kondisi
tangga adalah ber-energi dan nilai A lebih kecil atau sama dengan B, maka energi tersebut
akan dihantarkan ke jalur keluaran.
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Tabel 29: LEQ
Jenis

Kondisi

Sifat

Sumber

LEQ

A ≤ B

Menghantarkan energi

A > B

Tidak menghantarkan energi

Variabel dan
konstan

e. LES
LES adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menguji dua nilai apakah nilai
pertama lebih kecil atau tidak. Komponen ini mempunyai dua masukan nilai untuk dibandingkan
yakni A dan B. Keduanya bisa di isi variabel atau konstanta. Apabila jalur masuk ber-energi dan
nilai A lebih kecil daripada B, maka energi tersebut akan dihantarkan ke jalur keluaran.
Tabel 30:
Jenis

Kondisi

Sifat

Sumber

LES

A < B

Menghantarkan energi

A ≥ B

Tidak menghantarkan energi

Variabel dan
konstan

f. LIM
LIM adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menguji suatu nilai berada
diantara dua nilai yang lain. Komponen ini mempunyai tiga masukan nilai untuk dibandingkan
yakni A , B dan C. A adalah batas atas, B adalah nilai yang di uji dan C adalah batas bawah.
Ketiga-tiganya bisa di isi variabel atau konstanta. Apabila kondisi tangga adalah ber-energi dan
nilai B berada diantara A dan C maka energi tersebut akan dihantarkan ke jalur keluaran.
Gambar dan tabel berikut menjelaskan kerja komponen LIM.

Gambar 36: LIM
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Tabel 31: LIM
Jenis
LIM

Kondisi

Sifat

Sumber

A>C

A ≥ B ≥
 C

Menghantarkan
energi

Variabel dan konstan

A<C

A ≥ B ≥
 C

Tidak
menghantarkan
energi

Gambar 37: LIM
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g. NEQ
NEQ adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menguji dua nilai apakah tidak
sama. Komponen ini mempunyai dua masukan nilai untuk dibandingkan yakni A dan B.
Keduanya bisa di isi variabel atau konstanta. Pada gambar berikut dicontohkan A diisi dengan
sumber dari variabel dan B diisi dengan konstanta. Apabila kondisi tangga adalah ber-energi
dan nilai A tidak sama dengan B maka energi tersebut akan dihantarkan ke jalur keluaran.
Fungsi dari komponen ini mirip dengan switch namun sumbernya berasal dari hasil
perbandingan A dan B.
Tabel 32: NEQ
Jenis

Kondisi

Sifat

Sumber

NEQ

A ≠ B

Menghantarkan energi

A=B

Tidak menghantarkan energi

Variabel dan
konstan

2.4 Aritmatika
Komponen komponen yang digunakan untuk melakukan proses aritmatika ditabelkan
sebagai berikut
Tabel 33: Aritmatika
Proses

Simbol

Komponen

Nama Panjang

Penambahan

+

ADD

Addition

Pengurangan

-

SUB

subtraction

Perkalian

x

MUL

Multiplication

÷ atau /

DIV

Division

Negatif

<

NEG

Negative

Pengosongan nilai

≤

CLR

Clear

Pembagian

a. ADD
ADD adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menambahkan dua nilai dan
hasilnya diletakkan pada sebuah variabel. Komponen ini mempunyai 2 masukan nilai untuk
diproses yakni A dan B dan satu keluaran untuk menampung hasil. Keduanya masukannya
dapat di isi variabel atau konstanta.
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Gambar 38: ADD

b. SUB
SUB adalah sebuah komponen yang digunakan untuk proses pengurangan dan hasilnya
diletakkan pada sebuah variabel. Komponen ini mempunyai 2 masukan nilai untuk diproses
yakni A dan B dan satu keluaran untuk menampung hasil. Keduanya masukannya dapat di isi
variabel atau konstanta.

Gambar 39: SUB

c. MUL
MUL adalah sebuah komponen yang digunakan untuk proses perkalian dan hasilnya
diletakkan pada sebuah variabel. Komponen ini mempunyai 2 masukan nilai untuk diproses
yakni A dan B dan satu keluaran untuk menampung hasil. Keduanya masukannya dapat di isi
variabel atau konstanta.
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Gambar 40: MUL

d. DIV
DIV adalah sebuah komponen yang digunakan untuk proses pembagian dan hasilnya
diletakkan pada sebuah variabel. Komponen ini mempunyai 2 masukan nilai untuk diproses
yakni A dan B dan satu keluaran untuk menampung hasil. Keduanya masukannya dapat di isi
variabel atau konstanta. Karena variabel I berjenis integer atau bilangan bulat maka hasil
pembagiannya pun dibulatkan.

Gambar 41: DIV
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e. NEG
NEG adalah sebuah komponen yang digunakan untuk proses inverse (membalik) dari
positif ke negatif atau sebaliknya dan hasilnya diletakkan pada sebuah variabel. Komponen ini
mempunyai 1 masukan nilai untuk diproses dan satu keluaran untuk menampung hasil.
Masukannya dapat di isi variabel atau konstanta.

Gambar 42: NEG

f. CLR
CLR adalah sebuah komponen yang digunakan untuk membuat suatu variabel bernilai
0. Komponen ini hanya membutuhkan satu variabel sebagai inputan dan sekaligus sebagai
keluaran.Pada gambar berikut jika S.1 bernilai true maka nilai I.1 akan menjadi 0.

Gambar 43: CLR
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2.5 Logika
Komponen-komponen yang digunakan untuk melakukan proses proses logika (logic
bitwise) ditabelkan sebagai berikut
Tabel 34: Logika
Proses

Simbol

Komponen

AND

&

AND

NOT

~

NOT

OR

|

OR

XOR

^

XOR

a. AND
AND adalah sebuah komponen yang digunakan untuk proses bitwise AND antara dua
nilai dan hasilnya diletakkan pada sebuah variabel. Komponen ini mempunyai 2 masukan nilai
untuk diproses yakni A dan B dan satu keluaran untuk menampung hasil. Keduanya
masukannya dapat di isi variabel atau konstanta.

Gambar 44: AND

b. NOT
NOT adalah sebuah komponen yang digunakan untuk membalikkan logika, “true”
menjadi “false” atau false menjadi NOT pada suatu nilai dan hasilnya diletakkan pada sebuah
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variabel keluaran. Komponen ini mempunyai 1 masukan nilai untuk diproses dan satu keluaran
untuk menampung hasil.

c. OR
OR adalah sebuah komponen yang digunakan untuk proses logical bitwise OR antara
dua nilai dan hasilnya diletakkan pada sebuah variabel. Komponen ini mempunyai 2 masukan
nilai untuk diproses yakni A dan B dan satu keluaran untuk menampung hasil. Keduanya
masukannya dapat di isi variabel atau konstanta.

Gambar 45: OR

d. XOR
XOR adalah sebuah komponen yang digunakan untuk proses logical bitwise XOR
antara dua nilai dan hasilnya diletakkan pada sebuah variabel. Komponen ini mempunyai 2
masukan nilai untuk diproses yakni A dan B dan satu keluaran untuk menampung hasil.
Keduanya masukannya dapat di isi variabel atau konstanta.
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Gambar 46: XOR

2.6 Data
Komponen yang digunakan untuk melakukan proses manipulasi data ditabelkan sebagai
berikut
Tabel 35: Komponen Data
Proses

kegunaan

SET

Mengatur nilai

COPY

Menyalin nilai

e. SET
SET adalah sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur nilai suatu variabel.
Komponen ini mempunyai 1 masukan nilai berupa konstanta dan satu keluaran untuk
menampung hasil.

f. COPY
COPY adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menyalin nilai suatu variabel.
Komponen ini mempunyai 1 masukan nilai yang tidak boleh dalam bentuk konstanta melainkan
dari suatu variabel dan mempunyai satu keluaran untuk menampung hasil.
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Gambar 47: SET dan COPY
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