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TERIMA KASIH TELAH MEMBELI ICHIBOT ULTIMATE 4S

TAHUKAH KAMU ?
Bahwa untuk mendapatkan satu rim kerta jenis 4, dibutuhkan sebatang pohon usia 5 tahun
Untuk mendapatkan kualitas kertas yang baik, dibutuhkan pohon dengan jenis kayu yang
keras dan lunak
Untuk melakukan penghematan sekitar 1 ton kertas, itu setara dengan tidak menebang 13
batang pohon besar, serta 400 liter minyak, 4.100 Kwh Listrik, serta 31.780 liter air
3 lembar kertas setara dengan 1 liter airm, dan untuk memproduksi 1 kilogram kertas
membutuhkan sekitar 324 liter air.
Bila pada zaman dahulu kertas digunakan hanya untuk menulis, kini hampir seluruh industri
packaging menggunakan 41% dari seluruh penggunaan kertas yang ada di dunia.
Oleh karena itu kami tidak menyertakan buku panduan dalam bentuk kertas untuk
mendukung program pelestarian lingkungan. Sebagai gantinya kami menyertakan buku
panduan dalam bentuk softfile dalam flashdisk yang sudah masuk dalam kemasan produk.
Anda dapat menemukan informasi tentang cara merakit, dan memprogram robot anda
dalam panduan ini. Materi dalam panduan ini hanya untuk tujuan informasi. Produk yang
diuraikan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya, karena kami akan selalu
melakukan pengembangan berkelanjutan dengan seluruh produk ICHIBOT.
ICHIBOT tidak membuat pernyataan atau jaminan sehubungan dengan panduan ini atau
sehubungan dengan produk yang dijelaskan di sini. ICHIBOT tidak bertanggung jawab atas
apa pun kerusakan, kerugian, biaya atau pengeluaran, langsung, tidak langsung atau
insidental, konsekuensial atau khusus, yang timbul dari, atau terkait dengan penggunaan
bahan ini atau produk yang dijelaskan disini.
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INFORMASI KEAMANAN
Baca dan pahami manual book ini secara seksama sebelum memainkan ichibot. Produk ini
dapat dimainkan oleh semua orang dengan catatan sudah memahami tentang bahaya dalam
bidang elektronika dan memahami cara penggunaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan.

PERINGATAN
1. Pastikan memasang tidak terbalik, walaupun sudah dilengkapi dengan proteksi
baterai tetapi disarankan untuk memasang baterai sesuai polaritas.
Posisi (+) baterai disebelah luar robot dan polaritas (-) pada bagian dalam.
2. Hindarkan ichibot dari bahan yang bersifat cair dan peralatan yang mengandung
logam agar tidak terjadi short circuit.
3. Perhatikan tegangan baterai saat bermain ichibot, pastikan bermain pada tegangan
11.8 – 12.6 volt untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan settingan ichibot
menjadi lebih akurat. Pengamatan tegangan baterai dapat menggunakan lippo
checker.
4. Disarankan melakukan pengisian daya baterai menggunakan charger yang original dan
terpercaya. Gunakan mode balance pada charger agar baterai lebih awet, cell tidak
mati dan tidak mudah menggelembung.
5. Gunakan penutup pada bagian bawah MCU agar lebih nyaman dalam memegang
ichibot.
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PENGENALAN SECARA UMUM
Ichibot Ultimate 4s adalah robot line follower yang difokuskan untuk lomba yang
mengharuskan peserta untuk melakukan pemrograman pada komputer menggunakan
Arduino IDE.

INSTALASI SOFTWARE ARDUINO IDE DAN DRIVER CH340
Ichiduino Nano adalah robot keluaran dari ICHIBOT yang pengoperasiannya menggunakan
aplikasi arduino ide secara penuh (tidak menggunakan path planning di robot seperti seri
robot ichibot lainnya). Oleh karena itu pertama install software dan driver yang dibutuhkan
terlebih dahulu agar kamu dapat memainkannya.
1. Buka folder Software Arduino Ide
2. buka file master program

Setelah berhasil diinstall silahkan buka aplikasi arduino IDE kemudian tutup kembali (agar
folder library arduino terbentuk), Langkah berikutnya adalah install driver serial CH340
1. Buka folder Driver CH340
2. Buka dan install
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INSTALASI SOFTWARE ARDUINO IDE DAN DRIVER CH340
Untuk memulai menggunakan ichibot Arduino nano pada software Arduino IDE, pertama kali
perlu menambahkan library ichibot pada software Arduino. Ada 3 buah library untuk ichibot
Arduino nano:
1. ichibotArduinoNano.zip
2. LiquidCrystal_74hc595.zip
3. eepromExternal.zip
Cara menambahkan library ke arduino IDE adalah sebagai berikut :
1. Buka folder Library Arduino pada CD Ichiduino Nano.
2. Copy file “Library Arduino for ICHIDUINO Nano.zip”
3. Buka Folder “Document – Arduino – libraries” dan paste disitu.
4. Klik kanan pada file tersebut – pilih extract here

PEMROGRAMAN ICHIDUINO NANO
Untuk memulai memprogram ichibot Arduino nano anda dapat melihat pada contoh
program, buka folder Program Ichiduino Nano pada CD Ichiduino Nano dan pilih folde
lineFollowerSimple. Sebelum memasukan program ke Ichiduino terlebih dahulu kita harus
mengatur perangkat apa yang digunakan agar program dapat masuk ke arduino. Langkah
settingnya adalah sebagai berikut:
1. Hubungkan Ichibot Arduino nano dengan Komputer.
2. Buka contoh program LineFollowerSimple.ino

3. Setting Board nya : Tools – Board – pilih – Arduino Nano
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4. Pilih processor :
Tools – Processor – Atmega328(old bootloader)

5. Setting Port nya:
Tools – Port – pilih port sesuai yang terdeteksi pada computer mu kalo ada banyak
biasanya yang paling bawah atau yang ada tulisanya (Arduino nano)

6. Atur jalannya robot pada bagian program setup (kode program akan dijelaskan pada
poin D)
7. Untuk memasukan program ke robot
Klik tombol upload (Tombol tanda panah)
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CONTOH PROGRAM ICHIDUINO NANO
Berikut ini adalah tampilan dari program ichiduino nano menggunakan software arduino IDE:
/*******************************************************
www.ichibot.id
copyright @ 2018
Email : shmukti@ichibot.id
dilarang dicopy atau dipakai atau di perjual belikan
untuk tujuan komersil tanpa seijin dari masmukti
atau kamu akan dikutuk menjadi batu
********************************************************/
#include <ichibotArduinoNano.h>
ichibotArduinoNano ichibot;
void setup() {
ichibot.begin();
ichibot.useAutoScanMenu=1;
ichibot.setSensorSensivity(40);
ichibot.setFanMode(ACTIVE_HIGH);
ichibot.setBuzzerMode(HIGH);
ichibot.setLineWidth(TWO_CM);
ichibot.setPID(PID_0,
ichibot.setPID(PID_1,
ichibot.setPID(PID_2,
ichibot.setPID(PID_3,
ichibot.setPID(PID_4,
ichibot.setPID(PID_5,

7, 0, 5, 255, -50);
8, 10, 10, 255, -60);
9, 15, 15, 255, -70);
10, 20, 20, 255, -80);
12, 25, 25 , 255, -90);
13, 30, 30, 255, -100);

// ======= CHECK POINT =======//
ichibot.setCheckPoint (CP_0, 0);
ichibot.setCheckPoint (CP_1, 2);
ichibot.setCheckPoint (CP_2, 4);
ichibot.setCheckPoint (CP_3, 5);
ichibot.setCheckPoint (CP_4, 8);
ichibot.setCheckPoint (CP_5, 9);
// == STOP INDEX == //
ichibot.setStopIndex (22);

Page 8

www.ichibot.id

USER GUIDE

// TEMPAT MENULISKAN SEMUA PERINTAH INDEX //
ichibot.setIndex(0, MOTION, 120, 120, 3, SENSOR_SEMUA, 110, 30, PID_3,
GARIS_HITAM, KIPAS_OFF);
ichibot.setIndex(1, BELOK_KANAN, 130, SENSOR_KANAN_TENGAH, 120, 15, PID_3,
GARIS_HITAM, KIPAS_OFF);
}
void loop() {
ichibot.run();
}

PENJELASAN KODE PROGRAM
Baris code yang berwana abu-abu dan di awali dengan symbol garis miring dua serta garis
miring bintang adalah komentar dan tidak termasuk proram
// teks ini adalah komentar, tidak dieksekusi oleh program, biasanya bewarna abu-abu. Jika
diawali dengan // maka hanya 1 baris saja yang tidak akan di eksekusi oleh program
/*Teks ini juga komentar, tidak dieksekusi program. Biasanya bewarna abu-abu dan diawali
dengan /* dan diakhiri dengan */ dan semua program yang ada diantara /* … */ tidak di
eksekusi oleh program.
Ini biasanya untuk membuat komen lebih dari satu baris.
*/
Berikut ini beberapa fungsi-fungsi penting yang harus kamu ketahui:
Program header untuk memanggil library arduino.

Pada bagian ini berisi baris program untuk memanggil library Ichiduino Nano, sehingga kamu
nanti tinggal memanggil beberapa fungsi saja pada program arduino.
#include <ichibotArduinoNano.h>
ichibotArduinoNano ichibot;
Fungsi program bagian setup()

a) Perintah untuk memulai inisialisasi robot.
ichibot.begin();

b) Perintah untuk memlih mode scan sensor.
Terdapat 2 jenis scan sensor, yaitu manual (menentukan batas limit sensor secara
manual) dan auto (robot menentukan sendiri batas limit sensor, kita harus
menggerakan robot ke garis hitam dan putih).
Jika manual maka pilih 0
Jika Auto maka pilih 1
ichibot.useAutoScanMenu = 1;

c) Perintah untuk menentukan sensitivitas sensor.
Jika menggunakan mode scan sensor 1 maka gunakan perintah dibawah ini untuk
mengatur sensitivitas sensor, semakin besar nilainya maka sensor akan semakin
sensitif membaca garis, dan sebaliknya.
ichibot.setSensorSensivity(40);

Jika menggunakan mode scan sensor 0 maka gunakan perintah dibawah ini untuk
menentukan limit dari setiap sensor.
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ichibot.setLimitSensorManual(1023,200,1023,200,200,200,200,200,200,
200,200, 1023);

d) Perintah untuk setting mode aktif kipas
Terdapat dua jenis mode kipas, yaitu aktif high dan aktif low. Pemilihan mode ini harus
memperhatikan jenis hardware pensaklaran kipas yang digunakan.
ACTIVE_HIGH = kipas aktif dengan output logika 1 (HIGH)
ACTIVE_LOW = kipas aktif dengan output logika 0 (LOW)
ichibot.setFanMode(ACTIVE_HIGH);

e) Perintah untuk mengatur lebar garis.
Terdapat 3 jenis lebar yang dapat digunakan, yaitu:
TWO_CM = untuk garis 2cm
THREE_CM = untuk garis 3cm
MIX = untuk garis campuran 2cm dan 3cm
ichibot.setLineWidth(TWO_CM);

f) Perintah inisialisasi parameter kendali PID
PID adalah system kendali yang mengatur respon robot terhadap garis berdasarkan
posisi sensor.
Terdapat 5 buah jenis PID yang berbeda-beda
ichibot.setPID(PID_3, 10, 20, 20, 255, -80);
Kp

Nomor PID

Ki

Kd

Max Maju

Max Mundur

Penulisan pada program
ichibot.setPID(PID_0,
ichibot.setPID(PID_1,
ichibot.setPID(PID_2,
ichibot.setPID(PID_3,
ichibot.setPID(PID_4,
ichibot.setPID(PID_5,

7, 0, 5, 255, -50);
8, 10, 10, 255, -60);
9, 15, 15, 255, -70);
10, 20, 20, 255, -80);
12, 25, 25 , 255, -90);
13, 30, 30, 255, -100);

g) Perintah untuk inisialisasi check point
Chek Point adalah setingan untuk mengatur posisi index pada saat robot di jalankan
tidak dari titik awal start. Biasanya titik checkpoint sudah ditentukan pada bagian
lintasan. Cara menentukan index untuk checkpoint sebagai berikut
Index 2

Index 1
CP1

Index 5

CP3
CP2
Index 0

Index 4
START

Index 3

Penentuan index checkpoint adalah nomor index setelah titik checkpoint berada. Pada
ilustrasi gambar diatas dapat kita ambil contoh
Check Point 1 = index 2
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Check Point 2 = index 4
Check Point 3 = Index 5
Penulisan pada program arduino sebagai berikut:
ichibot.setCheckPoint
ichibot.setCheckPoint
ichibot.setCheckPoint
ichibot.setCheckPoint
ichibot.setCheckPoint
ichibot.setCheckPoint

(CP_0,
(CP_1,
(CP_2,
(CP_3,
(CP_4,
(CP_5,

0);
2);
4);
5);
50);
50);

h) Perintah untuk menghentikan robot pada saat mencapai index tertentu.
Cara untuk memberhentikan robot adalah dengan mengatur stop index. Saat robot
sudah mencapai index yang ditentukan dan selesai menjalankan SA selama TA maka
robot akan berhenti. Misal pada ilustrasi track diatas robot akan berhenti setelah
menjalankan index 5. Maka pada setStop index kita ubah angkanya menjadi 5.
Penulisan stop index pada program arduino sebagai berikut:
ichibot.setStopIndex (5);

i) Setting parameter index
Index adalah nomor urutan dari aksi jalannya robot. Misal belokan pertama robot
harus belok kanan, belokan kedua robot harus belok kiri. Nomor belokan inilah yang
dinamakan index. Index akan dijalankan secara urut dari nomor 0 sampai sekian.
Beberapa parameter yang akan diatur pada bagian ini adalah:
1) Nomor index (penulisan tiap baris harus urut)
2) Arah belok robot
3) Lamanya robot berbelok (biasanya disebut Delay )
4) Syarat sensor agar robot berbelok.
5) Kecepatan setelah belok (Speed A atau SA)
6) Lamanya robot menjalankan SA (Timer A atau TA)
7) Pemilihan PID (default adalah PID_3)
8) Warna Garis
9) Kondisi Kipas
cara setting index bisa dengan beberapa metode, salah satunya seperti mode simpel
dibawah ini:
NOMOR
INDEX

ARAH ROBOT
BERBELOK

DELAY

SYARAT
SENSOR

ichibot.setIndex(1, BELOK_KANAN, 130, SENSOR_KANAN,
GARIS_HITAM, KIPAS_OFF);

SA
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Terdapat 3 buah metode untuk memasukan setting paramerer index ke robot melaui
program Arduino IDE yaitu :
1) Level Simpel
2) Level Medium
3) Level Expert

SETTING PARAMETER INDEX (LEVEL SIMPEL)
Berikut ini cara penulisan program setting parameter index level simpel :
ichibot.setIndex(1, BELOK_KANAN, 130, SENSOR_KANAN_TENGAH,
GARIS_HITAM, KIPAS_OFF);

120, 15, PID_3,

ichibot.setIndex(1, BELOK_KIRI, 100, SENSOR_KIRI_TENGAH, 170, 5, PID_3, GARIS_HITAM, KIPAS_OFF,NORMAL);
Tabel 1. Setting parameter index level medium
Contoh Isi

No

1

1

BELOK KIRI

Keterangan

bisa di isi dari 0 s/d 59

Akasi gerakan robot

BELOK KANAN
BELOK KIRI
LURUS
STOP
bisa diisi dari 0 s/d 65535

2
100

3

SENSOR_KIRI_TENGAH

(Delay) Durasi lamanya robot bergerak
pada saat memutar
syarat sensor / mode deteksi sensor

4

5
6

170
5
PID_3

7

8
9

(SA) speed A perubahan kecepatan
robot selama TA
(TA) Timer Speed A durasi lama robot
bergerak dengan kecepatan SA
pilihan kendali PID untuk mengatur
kendali robot,
semakin besar
semakin cepat dan kuat respon robot
menuju garis

GARIS_HITAM

warna garis track

KIPAS_OFF

set kondisi kipas

NORMAL

set kondisi gripper

10
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SENSOR_SEMUA
(cukup salah satu kena garis dari semua)
SENSOR_SEMUA_KENA
(semua harus kena garis)
SENSOR_KOSONG
(tida ada yang kena garis)
SENSOR_KIRI
SENSOR_KANAN
SENSOR_KIRI_KANAN
SENSOR_KIRI_TENGAH
SENSOR_KANAN_TENGAH
SENSOR_SIKU_KANAN
SENSOR_SIKU_KIRI
bisa di isi dari 0 s/d 255
bisa di isi dari 0 s/d 255
PID_0
PID_1
PID_2
PID_3
PID_4
PID_5
GARIS_HITAM
GARIS_PUTIH
KIPAS_OFF
KIPAS_ON
NORMAL
AMBIL
TARUH
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SETTING PARAMETER INDEX (LEVEL MEDIUM)
Berikut ini cara penulisan program setting parameter index level medium :
ichibot.setIndex(2, ACTION, 255, -100, 100, SENSOR_KANAN, 150, 0, PID_0, GARIS_HITAM, KIPAS_OFF,NORMAL);
Tabel 2. Setting parameter index level medium
No
1
2

3
4
5
4

Contoh Isi
1
ACTION

Keterangan

bisa di isi dari 0 s/d 59

Pilihan mode gerak

ACTION
(menjalankan aksi setelah kondisi sensor
terpenuhi)
MOTION
(langsung menjalankan aksi tanpa
memperhatikan kondisi sensor)
bisa diisi dari -255 s/d 255
Negatif : motor mundur
Positif : motor maju
bisa diisi dari -255 s/d 255
Negatif : motor mundur
Positif : motor maju
bisa diisi dari 0 s/d 65535

255

Kecepatan motor kiri

-100

Kecepatan motor Kanan

100

(Delay) Durasi lamanya robot bergerak
atau berbelok
syarat sensor / mode deteksi sensor

SENSOR_KANAN

SENSOR_SEMUA
(cukup salah satu kena garis dari semua)
SENSOR_SEMUA_KENA
(semua harus kena garis)
SENSOR_KOSONG
(tida ada yang kena garis)
SENSOR_KIRI
SENSOR_KANAN
SENSOR_KIRI_KANAN
SENSOR_KIRI_TENGAH
SENSOR_KANAN_TENGAH
SENSOR_SIKU_KANAN
SENSOR_SIKU_KIRI

(SA) speed A perubahan kecepatan
robot selama TA

bisa di isi dari 0 s/d 255

0

(TA) Timer Speed A durasi lama robot
bergerak dengan kecepatan SA

bisa di isi dari 0 s/d 255

7

PID_3

pilihan kendali PID untuk mengatur
kendali robot,
semakin besar
semakin cepat dan kuat respon robot
menuju garis

8

GARIS_HITAM

warna garis track

KIPAS_OFF

set kondisi kipas

5

6

9
10
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PID_3
PID_4
PID_5
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SETTING PARAMETER INDEX (LEVEL EXPERT)
Berikut ini cara penulisan program setting parameter index level expert :
ichibot.setIndex(4, ACTION, -100, 255, 100, 0b111100000000, 0b000000001111, XOR, 150, 2, PID_0, GARIS_HITAM,
KIPAS_OFF,NORMAL);
Tabel 3. Setting parameter index level medium
No
1
2

3
4
5
4
5
6

Contoh Isi
4
ACTION

Keterangan

bisa di isi dari 0 s/d 59

Pilihan mode gerak

ACTION
(menjalankan aksi setelah kondisi sensor
terpenuhi)
MOTION
(langsung menjalankan aksi tanpa
memperhatikan kondisi sensor)
bisa diisi dari -255 s/d 255
Negatif : motor mundur
Positif : motor maju
bisa diisi dari -255 s/d 255
Negatif : motor mundur
Positif : motor maju
bisa diisi dari 0 s/d 65535

-100

Kecepatan motor kiri

255

Kecepatan motor Kanan

100
0b111100000000

(Delay) Durasi lamanya robot bergerak
atau berbelok
syarat sensor 1

0b000000001111

Syarat sensor 2

XOR

Mode Sensor

7

PID_3

8

GARIS_HITAM

warna garis track

KIPAS_OFF

set kondisi kipas

9
10
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XOR
OR
PID_0
PID_1
PID_2
PID_3
PID_4
PID_5
GARIS_HITAM
GARIS_PUTIH
KIPAS_OFF
KIPAS_ON
NORMAL
AMBIL
TARUH
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Informasi Toko dan pembelian spare part dan komponen:

www.store.ichibot.id

www.tokopedia.com/teamichibot www.bukalapak.com/teamichibot

Our website

WWW.ICHIBOT.ID
Jangan lewatkan informasi terbaru dengan mengikuti akun social media kami

team.ichibot
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