
APLIKASI PENGHITUNG BARANG DALAM RODA 
BERJALAN DENGAN MENGGUNAKAN MODUL SPD-751 

  

 Bila pada edisi sebelumnya kita telah membahas aplikasi penghitung barang 
dalam roda berjalan (konveyor) dengan menggunakan Modul DST-52 dan Hitachi 
M1632 LCD sebagai penampil, maka kali ini aplikasi akan dibangun dengan 
menggunakan Modul SPD-751. Pada dasarnya modul SPD-751 didisain sebagai modul 
penampil seven segment yang dapat diakses baik melalui serial maupun parallel. Namun 
pada aplikasi ini, pengguna dapat menggantikan AT89C2051 yang berisi program 
penampil seven segment dengan AT89C2051 lain yang telah terisi program penghitung 
barang. 

 Dengan adanya bagian penampil seven segment yang telah menjadi satu pada 
modul ini maka sistem akan menjadi lebih kompak dan ekonomis.  
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Blok Diagram Sistem 

  

 Penggunaan seven segment sebagai penampil di tempat-tempat yang gelap akan 
dirasa lebih efektif daripada LCD. Modul SPD-751 juga memiliki konektor output berupa 
data output dan coloumn output. Pada saat proses scanning display dilakukan, pengguna 
dapat mengambil data segment dari bagian ini, sedangkan pada bagian kolom, pengguna 
dapat mengambil data kolom. Oleh karena itu, untuk memperoleh tampilan yang besar, 
modul SPD-751 juga dapat dihubungkan ke rangkaian lain yang berisi seven segment 
besar dan rangkaian transistor pengendalinya. 
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Modul SPD-751 

  

 Untuk mendeteksi adanya barang yang melewati konveyor pada aplikasi ini 
digunakan Modul IR-8510, yaitu modul inframerah yang dilengkapi dengan pemancar 
dan penerima. Agar pemancar, penerima dan barang yang lewat dapat berada pada posisi 
satu garis lurus, maka bagian penerima dari modul ini dapat dilepas dan dihubungkan 
pada kabel panjang. 

 Barang yang melewati daerah perpotongan antara pemancar dan penerima akan 
mengakibatkan bagian penerima berubah menjadi logika 1. Modul SPD-751 yang 
mendeteksi adanya perubahan ini akan mengakibatkan variable counter yang ada pada 
Modul SPD-751 akan bertambah 1. 
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Diagram Alir 

  

 Secara software, proses diawali dengan menghapus seluruh isi buffer sehingga 
proses scanning hanya akan menampilkan angka 0 saja. Proses dilanjutkan dengan 
mengirimkan data segment terlebih dahulu sebelum data kolom dikirimkan. Setelah data 
kolom dan segment dikirimkan, maka program akan mempertahankan kedua data 
tersebut beberapa saat agar mata manusia dapat menangkap cahaya tersebut dengan 
menggunakan delay. 

 Pada bagian delay inilah program akan menunggu masukan sinyal dari Modul IR-
8510. Saat Modul IR-8510 mendeteksi adanya sinyal, maka program akan menambah 
variable counter. Nilai pada variable counter pada saat ini masih dalam bentuk hexa, agar 
nilai tersebut dapat ditampilkan ke seven segment, terlebih dahulu harus dikonversi ke 
bentuk desimal. 

 Hasil konversi dalam bentuk desimal akan disimpan ke buffer yang merupakan 
tempat penyimpanan data yang akan ditampilkan ke seven segment sehingga pada saat 
program kembali melakukan scanning, tampilan seven segment akan berganti dengan 
data yang baru. Aplikasi ini dapat didownload di www.delta-electronic.com bagian 
application note dengan nama AN0084 

 


