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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

Sistem pemantau kecepatan pernah dibuat sebelumnya oleh Rudi Mahsun 

(Universitas Negeri Malang, 2007). Sistem ini dibuat menggunakan 

Mikrokontroler AT89S52 dan menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur 

kecepatan kendaraannya. 

Penelitian yang lakukan  dengan menggunakan kamera cctv yang 

digunakan untuk memantau jalan (Helmiriawan , Universitas Indonesia) , dengan 

system ini bias secara otomatis menentukan kondisi lalulintas di jalanan. 

Dari tinjauan di atas yang membedakan sistem ini dibandingkan dengan 

sistem yang terdahulu adalah sistem yang penulis buat akan menghitung 

banyaknya kendaraan yang lewat serta kecepatannya menggunakan sensor 

ultrasonik.  Data yang sudah didapatkan akan disimpan dalam sebuah data logger, 

yang nantinya data tersebut bisa dianalisis untuk kebutuhan lainnya seperti siklus 

jumlah kendadaran. Kelebihan menggunakan sensor ultrasonik antara lain lebih 

akurat karena mendeteksi pekendaraan yang lewat, penggunakan sensor juga tidak 

terpengaruh dengan cahahaya atau object yang berdekatan, seperti yang menjadi 

masalah pada sistem pemantau yang menggunakan kamera cctv. 
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2.2.   Dasar Teori 

2.2.1.  Sensor Ultrasonik 

            Yaitu suatu alat yang berfungsi mengukur besaran  jarak dan kecepatan 

dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik (40KHz) selama tBURST 

kemudian mendeteksi pantulannya (Aziz, 2008). Sensor ini membutuhkan 

penyesuaian besaran tegangan output sebelum masuk ke mikrokontroller dengan 

pengkondisi sinyal (signal conditioner), sehingga levelnya sesuai atau dapat 

dimengerti oleh bagian input mikrokontroller. 

 

1 Pengertian Gelombang Ultrasonik  

Gelombang  ultrasonik  merupakan  gelombang  mekanik  longitudinal 

dengan  frekuensi  di  atas  20  kHz.    Gelombang  ini  dapat  merambat  dalam 

medium  padat,  cair  dan  gas,  hal ini disebabkan  karena  gelombang  ultrasonik 

merupakan  rambatan  energi  dan  momentum  mekanik  sehingga  merambat 

sebagai  interaksi  dengan molekul  dan  sifat  enersia medium  yang  dilaluinya 

(Bueche, 1986).  

       Karakteristik gelombang ultrasonik  yang melalui medium mengakibatkan 

getaran  partikel  dengan  medium  amplitudo  sejajar  dengan  arah  rambat secara  

longitudinal  sehingga  menyebabkan  partikel  medium  membentuk rapatan  

(Strain)  dan  regangan  (Stress).  Proses  kontinu  yang menyebabkan terjadinya  

rapatan  dan  regangan  di  dalam medium  disebabkan  oleh getaran partikel  

secara  periodik  selama  gelombang  ultrasonik  melaluinya  (Resnick dan 

Halliday , 1992).  
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       Gelombang  ultrasonik  ini  sering  dipergunakan  untuk  pemeriksaan kualitas  

produksi  di  dalam  industri.  Di  bidang  kedokteran,  frekuensi  yang tinggi  dari  

gelombang  ultrasonik  ini  mempunyai  daya  tembus  jaringan yang  sangat  kuat,  

sehingga  sering  digunakan  untuk  diagnosis, penghancuran / destruktif, dan 

pengobatan  (Cameron and Skofronick, 1978). 

 

2 Sifat Gelombang Ultrasonik 

 Gelombang ultrasonik mempunyai sifat memantul, diteruskan dan diserap 

oleh suatu medium / jaringan. Apabila gelombang ultrasonik ini mengenai 

permukaan jaringan, maka sebagian dari gelombang ultrasonik ini akan 

dipantulkan dan sebagian lagi akan diteruskan / ditransmisikan.  

  

3 Metode Menghitung Kecepatan 

            Metode  pendeteksian jarak dengan menggunakan prinsip echosounder 

merupakan suatu teknik mendeteksi sonar pantulan yang dipancarkan seperti pada 

Gambar 2.1. Pulsa ultrasonik yang dipancarkan oleh tranduser pemancar 

merupakan bentuk gelombang ultrasonik yang memiliki frekuensi sebesar 40Khz. 

Ketika pulsa ini mengenai suatu obyek atau penghalang. Pulsa ini akan 

dipantulkan kembali dan diterima oleh tranduser penerima, hasil sinyal yang 

diterima oleh tranduser penerima akan dikonversikan menjadi jarak.  
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Gambar 2.1. Prinsip kerja echosounder 

Sumber : www. wordpress.com 

 

Dengan mengukur selang waktu antara saat pulsa dikirim dan pulsa 

diterima , jarak antara obyek dengan alat pengukur akan dapat dihitung 

berdasarkan persamaan : 

  
   

 
                          

Dimana  :   S  = jarak antara sumber dengan obyek (m) 

V  = kecepatan suara  (m/s) 

 t  = selang waktu  (detik) 
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