
Mulai Membuat Path Planning Index 2
Masuk pada menu set plan (pojok kiri atas pada homescreen).

Ubah nilai index menjadi Index 2

Ubah Trigger (T) untuk mendeteksi persimpangan index 2
Dalam kasus ini teman-teman bisa menggunakan mode 
line sensor 15 (jika salah satu sensor no 1, 2, atau 3 
terkena garis maka index terbaca)
Ubah poin A menjadi turn right.
Untuk sementara nilai B, L, dan R dibiarkan default.

Pada poin B, biarkan nilai D tetap 100 mS.

Jalankan robot.
Pastikan Robot berbelok ke kanan dan berhenti tepat pada garis berikutn-
ya (cek gambar berikutnya).

1.
2.

Langkah percobaan :

cba

Pastikan robot berhenti seperti pada posisi C. Jika tidak maka ubah nilai 
D (pada poin B) hingga robot mendekati posisi C (robot berhenti dengan 
posisi sensor bagian tengah di atas garis).
Setelah robot berbelok dengan tepat, kita dapat lanjut ke tutorial berikut-
nya yaitu merubah kecepatan robot.

Atur Stop Index pada main menu menjadi index 02 dan 
pada mode Speed A

“Merubah mode dengan menekan tombol OK”

Pindah posisi kursor pada posisi F (setting SA dan TA). 
Kemudian ubah V:120 T:90 mS

Jalankan robot dari titik start. Pastikan robot berhenti disekitar titik warna 
biru (lihat pada gambar berikutnya)

a b

Pastikan robot berhenti seperti pada posisi A. Jika robot berhenti kurang 
dari titik biru maka tambah nilai T (pada poin F). Jika robot berhenti 
melebihi titik biru maka kurangi nilai T (pada poin F).
Setelah robot henti dengan tepat, kita dapat lanjut ke tutorial berikutnya 
yaitu membuat index 3.

Mulai Membuat Path Planning Index 3
Masuk pada menu set plan (pojok kiri atas pada homescreen).

Ubah nilai index menjadi Index 3

Ubah (T) untuk mendeteksi persimpangan index 2
Dalam kasus ini teman-teman bisa menggunakan mode 
line sensor 3 (Penjelasan XR akan dijelaskan pada 
gambar berikutnya)

Atur Stop Index pada main menu menjadi index 02 dan 
pada mode Action

“Merubah mode dengan menekan tombol OK”

Blok 1 Blok 2
Logika OR Logika OR

Logika AND

XR
Logika XR (XOR) adalah :
ketika salah satu sensor dari blok 1 
mendeteksi garis DAN salah satu dari 
sensor dari blok 2 mendeteksi gatis maka 
sensor terpenuhi

Jika syarat sensor yang dipakai adalah Line sensor 03 
maka berikut ini beberapa contoh kasus saat sensor mendeteksi garis :

Ubah poin A menjadi turn left.
Untuk sementara nilai B, L, dan R dibiarkan default.

Pada poin B, biarkan nilai D tetap 100 mS.

Atur Stop Index pada main menu menjadi index 03 dan 
pada mode Action

“Merubah mode dengan menekan tombol OK”

Jalankan robot.
Pastikan Robot berbelok ke kiri dan berhenti tepat pada garis berikutnya 
(cek gambar berikutnya).

1.
2.

Langkah percobaan :

Pastikan robot berhenti seperti pada posisi 
seperti pada gambar (centang hijau). Jika 
tidak maka ubah nilai D (pada poin B) hingga 
robot mendekati posisi tersebut (robot 
berhenti dengan posisi sensor bagian tengah 
di atas garis).
Setelah robot berbelok dengan tepat, kita 
dapat lanjut ke tutorial berikutnya yaitu 
merubah kecepatan robot.

Atur Stop Index pada main menu menjadi index 03 dan 
pada mode Speed A

“Merubah mode dengan menekan tombol OK”

Pindah posisi kursor pada posisi F (setting SA dan TA). 
Kemudian ubah V:120 T:240 mS

Jalankan robot dari titik start. Pastikan robot berhenti disekitar titik warna 
biru (lihat pada gambar diatas)

Mulai Membuat Path Planning Index 4
Masuk pada menu set plan (pojok kiri atas pada homescreen).

Ubah nilai index menjadi Index 4

Ubah (T) untuk mendeteksi persimpangan index 4
Dalam kasus ini teman-teman bisa menggunakan mode 
line sensor 08 (jika salah satu sensor no 12, 13, atau 14 
terkena garis maka index terbaca)
Ubah poin A menjadi turn right.
Untuk sementara nilai B, L, dan R dibiarkan default.

Pada poin B, biarkan nilai D tetap 100 mS.

Jalankan robot.
Pastikan Robot berbelok ke 
kanan dan berhenti tepat 
pada garis berikutnya (cek 
garis hijau pada gambar 
disamping).

1.
2.

Langkah percobaan :

Atur Stop Index pada main menu menjadi index 04 dan 
pada mode Action

“Merubah mode dengan menekan tombol OK”

Atur Stop Index pada main menu menjadi index 04 dan 
pada mode Speed A

“Merubah mode dengan menekan tombol OK”

Pindah posisi kursor pada posisi F (setting SA dan TA). 
Kemudian ubah V:120 T:20 mS

Jalankan robot dari titik start. Pastikan robot berhenti disekitar titik warna 
biru (lihat pada gambar sebelumnya).

Setelah robot berbelok dengan tepat, kita dapat lanjut ke tutorial berikutnya 
yaitu merubah kecepatan robot.

Mulai Membuat Path Planning Index 5
Masuk pada menu set plan (pojok kiri atas pada homescreen).

Ubah nilai index menjadi Index 5

Ubah poin A menjadi turn right.
Untuk sementara nilai B, L, dan R dibiarkan default.

Pada poin B, biarkan nilai D tetap 100 mS.

Atur Stop Index pada main menu menjadi index 05 dan 
pada mode Action

“Merubah mode dengan menekan tombol OK”

Jalankan robot.
Pastikan Robot berbelok ke kanan dan berhenti tepat pada garis 
berikutnya (cek gambar berikutnya poin b).

1.
2.

Langkah percobaan :

Ubah Trigger (T) untuk mendeteksi persimpangan index 5
Dalam kasus ini teman-teman bisa menggunakan mode 
line sensor 03. Atau bisa juga menggunakan OR 3 sensor 
kiri atau OR 3 sensor kanan (sama-sama terdeteksi). a b

c

I. Logika Robot Ketika Menjalankan Path Planning
Robot berjalan dengan keepatan V pada 

homescreen

Trigger Index 
berikutnya terdeteksi

Robot menjalankan aksi dengan kec motor kiri 
sebesar L (+ artinya maju - artinya mundur) dan 
kecepatan motor kanan sebesar R selama D 
(satuan milidetik).

Robot akan mengikuti garis dengan kecepatan 
sebesar Speed A (SA) selama TA (Timer A) pada 
poin F menu set plan

TA Selesai

Ya

Tidak

Tidak

Ya

*

* Selama TA Aktif robot tidak dapat mendeteksi index berikutnya.
Ketika TA Aktif maka LED yang ada di depan tombol restart akan menyala.

Atur Stop Index pada main menu menjadi index 05 dan 
pada mode Speed A

“Merubah mode dengan menekan tombol OK”

Pindah posisi kursor pada posisi F (setting SA dan TA). 
Kemudian ubah V:120 T:500 mS

Jalankan robot dari titik start. Pastikan robot berhenti disekitar titik warna 
biru (lihat pada gambar sebelumnya poin C).

Setelah robot berbelok dengan tepat, kita dapat lanjut ke tutorial berikutnya 
yaitu merubah kecepatan robot.

Mulai Membuat Path Planning Index 6 (untuk FINISH)
Masuk pada menu set plan (pojok kiri atas pada homescreen).

Ubah nilai index menjadi Index 6

Ubah (T) untuk mendeteksi persimpangan index 5
Dalam kasus ini teman-teman bisa menggunakan mode 
line sensor 03. Atau bisa juga menggunakan OR 3 sensor 
kiri atau OR 3 sensor kanan (sama-sama terdeteksi).
Ubah poin A menjadi then Forward.
Ubah nilai L menjadi 100 dan R menjadi 100

Pada poin B, ubah nilai D menjadi 150 mS.

Atur Stop Index pada main menu menjadi index 06 dan 
pada mode Action

“Merubah mode dengan menekan tombol OK”

Jalankan robot.
Pastikan Robot berhenti pada titik finish. 
Jika kelebihan atau kekurangan maka ubah 
nilai D

1.
2.

Langkah percobaan :

H. Stop Index Robot

Ketika sudah melakukan setting hingga index 20 tetapi stop index hanya 
diatur pada posisi index 5 maka robot akan berhenti pada index 5.
Pastikan gunakan mode stop index dengan tepat.
Ketika ingin memastikan aksi robot gunakan mode ACTION.
Ketika ingin memastikan Timer A (TA) gunakan mode SPEED A

1.

2.

Stop index ada fitur untuk membuat robot berhenti pada nomor index terten-
tu. Stop index terdapat 3 jenis :

Robot akan berjalan hingga index 10 poin A, B, dan C - 
kemudian berhenti

Robot akan berjalan hingga index 10 poin A, B, C, D, E 
dan F - kemudian berhenti

Robot akan berjalan hingga index 10 poin A, B, C, D, E, 
F dan G - kemudian berhenti

Informasi tentang stop index :
Informasi Penting

Poin A dan B adalah gerakan robot tidak mengi-
kuti garis.  Contoh gambar disamping :
Robot akan bergerak dengan logika motor kiri 
maju dengan kecepatan 250 dan motor kanan 
mundur dengan kecepatan 90 selama 150 
milidetik (membuat gerakan belok kanan)
Poin F adalah gerakan robot mengikuti garis 
secara otomatis.  Contoh gambar disamping :
Robot akan bergerak mengikuti garis dengan 
kecepatan 130 selama 35 milidetik.


