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BAB II    

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penetasan Telur 

 Penetasan merupakan proses perkembangan embrio di dalam telur sampai 

telur pecah menghasilkan anak ayam. Penetasan dapat dilakukan secara alami oleh 

induk ayam atau secara buatan (artifisial) menggunakan mesin tetas. Telur yang 

digunakan adalah telur tetas, yang merupakan telur fertil atau telur yang telah 

dibuahi oleh sperma, dihasilkan dari peternakan ayam pembibit, bukan dari 

peternakan ayam petelur komersil. [1] 

 Pada prinsipnya penetasan telur dengan mesin tetas adalah 

mengkondisikan telur sama seperti telur yang dierami oleh induknya. Baik itu 

suhu, kelembaban dan juga posisi telur. Dalam proses penetasan dengan 

menggunakan mesin tetas memiliki kelebihan di banding dengan penetasan secara 

alami, yaitu : dapat dilakukan sewaktu-waktu, dapat dilakukan dengan jumlah 

telur yang banyak, menghasilkan anak dalam jumlah banyak dalam waktu 

bersamaan, dapat dilakukan pengawasan dan seleksi pada telur. Dan berikut 

merupakan gambar penetasan telur secara alami maupun menggunakan mesin 

tetas sederahana. 
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Gambar 2.1.Penetasan Ayam  Alami 

Berikut adalah gambar penetasan telur dengan menggunakan alat penetas 

telur sederhana:  

   

Gambar 2.2.Penetasan Telur Ayam Mesin Sederhana 
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2.2. Teori Tentang Telur  

2.2.1. Pengertian telur  

          Telur  merupakan  produk  peternakan  yang memberikan sumbangan 

terbesar bagi tercapainya kecukupan gizi masyarakat. Dari  sebutir  telur  

didapatkan  gizi  yang  cukup  sempurna  karena  mengandung zat  –  zat  gizi  

yang  sangat  baik  &  mudah  dicerna.  Oleh  karenanya  telur merupakan  bahan  

pangan  yang  sangat  baik  untuk  anak –  anak  yang  sedang tumbuh  dan  

memerlukan  protein  dan  mineral  dalam  jumlah  banyak  dan  juga dianjurkan  

diberikan  kepada  orang  yang  sedang  sakit untuk  mempercepat proses 

kesembuhannya.  

            Telur  merupakan  kumpulan  makanan  yang disediakan  induk  unggas  

untuk  perkembangan  embrio  menjadi  anak  ayam didalam  suatu  wadah.  Isi  

dari  telur  akan  semakin  habis  begitu  telur  telah menetas. Telur tersusun oleh 

tiga bagian utama: yaitu kulit telur, bagian cairan bening, & bagian cairan yang 

bewarna kuning. Telur  mempunyai  kandunganprotein  tinggi dan   mempunyai   

susunan   protein   yang   lengkap,   akan   tetapi   lemak   yang terkandung 

didalamnya juga tinggi. Secara  umum  telur  ayam  &  telur  itik  merupakan  

telur  yang  paling sering  dikonsumsi  oleh  masyarakat  karena  mengandung gizi  

yang  melimpah, telur sangat bagus dikonsumsi oleh anak – anak dalam masa 

pertumbuhan. 
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2.2.2. Komponen telur 

 

Gambar 2.3 Komponen Telur 

Telur  memiliki  beberapa  komponen  didalamnya yaitu: 

1. Putih telur, nama lain dari putih telur adalah albumen telur. Putih 

telur terdiri sepenuhnya oleh protein & air. Dibandingkan dengan 

telur kuning, telur putih memiliki rasa (flavor) & warna yang 

sangat rendah. 

2. Kuning telur (Yolk),   Telur  kuning  sekitar  setengahnya  

mengandung  uap  basah  (moisture) & setengahnya  adalah kuning 

padat (yolk solid). Semakin bertambah umurnya  telur,  kuning  

telur  akan  mengambil  uap  basah  dari  putih telur yang 

mengakibatkan kuning telur semakin menipis dan menjadi rata  

ketika  telur  dipecahkan  ke  permukaan  yang  rata (berpengaruh 

kepada grade dari  telur  itu  sendiri).   
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3. Kulit telur (Shell),   Kulit  telur  memiliki  berat  sekitar  11%  dari  

jumlah total  berat  telur. Meskipun terlihat keras & benar – benar 

menutupi isi telur, kulit telur itu   sebenarnya   berpori   (porous).   

Dengan   kata   lain,   bau   dapat menebus kulit telur dan uap basah 

(moisture) & gas (terutama karbon dioksida) dapat keluar. 

Warna kulit telur terdiri dari warna cokelat atau putih, tergantung 

dari perkembang biakan dari ayam. Ayam dengan bulu putih & 

cuping putih menghasilkan telur dengan kulit putih, tetapi ayam 

dengan bulu berwarna merah & cuping merah menghasilkan telur 

dengan kulit cokelat.   Warna  dari  kulit  telur  tidak  memiliki  

pengaruh  kepada  kepada  rasa, nutrisi, & kegunaan dari telur 

tersebut. 

4. Rongga udara (Air Cell), Telur  memiliki  dua  selaput  pelindung  

diantara  kulit  telur  dan  putih telur.   Sesudah   telur   diletakkan,   

rongga   udara   terbentuk   diantara selaput  telur.  Semakin  telur  

bertambah  tua,  kehilangan  uap  basah (moisture), & menyusut 

maka rongga udara akan semakin membesar yang  mengakibatkan  

telur  yang  sudah  lama  akan  melayang  apabila diletakkan  ke  

dalam  air.   

5. Chalazae, Chalazae adalah  tali  dari  putih  telur  yang  

mempertahankan  kuning telur agar tetap ditengah – tengah telur. 
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Telur ayam ras memiliki fisik terdiri dari 10% kerabang (kulit telur, 

cangkang), 60% putih telur dan  30% kuning telur. Akan tetapi  Suprapti  (2002)  

mengatakan  bahwa  secara  umum telur  terbagi  atas  tiga komponen pokok, 

yaitu kulit telur atau cangkang (11% dari bobot tubuh), putih telur (57% dari 

bobot tubuh) dan kuning telur (32% dari bobot tubuh). Telur  sangat  tahan  

terhadap  kehilangan  isi karena  ketahanan  kerabang  terhadap  penyusup  zat  

cair  atau  perbanyak  jasad renik.  Telur  utuh  terdiri  atas  beberapa  komponen  

yaitu  air  66%  dan  bahan kering  34%  yang  tersusun  atas  protein  12%,  lemak  

10%,  karbohidrat  1%  dan abu  11%.  Kuning  telur  adalah  salah  satu  

komponen  yang  mengandung  nutrisi terbanyak  dalam  telur.  Kuning  telur  

mengandung  air sekitar  48%  dan  lemak 33%.  Kuning  telur  juga  mengandung  

vitamin,  mineral,pigmen,  &  kolestrol. Putih telur terdiri atas protein terutama 

lisosin yang memiliki kemampuan anti bakteri untuk membantu mengurangi 

kerusakan telur. 

Kerabang  telur  atau egg  shell mempunyai dua  lapisan  yaitu spongy  

layer dan mamilary  layer yang  terbungkus  oleh lapisan  lender  berupa  kutikula.  

Lapisan  luar  terbentuk  dari  kalsium,  phosphor dan   vitamin   D   yang   

merupakan   lapisan   paling   keras   yang   berfungsi melindungi semua bagian 

telur. 

Putih  telur  atau  albumen  mempunyai proporsi  yang  tinggi  dalam  

komposisi  telur  mencapai 60%  dari  total  berat telur.  Presentasi  putih  telur  

pada  ayam  &  umur  dari telur.  Kuning  telur merupakan  bagian  paling  penting  

bagi  isi  telur,  sebab  pada  bagian  inilah terdapat  dan  tempat  tumbuh  embrio  
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hewan,  khususnya pada  telur  yang  telah dibuahi. Bagian kuning telur ini 

terbungkus semacam selaput tipis yang sangat kuat  dan  elastis  yang  disebut  

membrane  vetelina,  kuning  telur  memiliki komposisi  gizi  yang  lebih  lengkap  

daripada  putih  telur  dan  terdiri  dari  air lemak, karbohidrat, mineral & 

vitamin.[3] 

2.3. Sensor Suhu(Temperature) LM35 

 

 Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi 

untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. [4] 

 

   

Gambar 2.4 Sensor LM35 
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Gambar 2.5.Modul LM35 

Berikut ini adalah Karakteristik Sensor LM35: 

1. Memiliki sensitivitas suhu, dengan faktor skala linier antara tegangan dan 

suhu 10 mVolt/ºC, sehingga dapat dikalibrasi langsung dalam celcius. 

2. Memiliki ketepatan atau akurasi kalibrasi yaitu 0,5ºC pada suhu 25 ºC. 

3. Memiliki jangkauan maksimal operasi suhu antara -55 ºC sampai +150 ºC. 

4. Bekerja pada tegangan 4 sampai 30 volt. 

5. Memiliki arus rendah yaitu kurang dari 60 µA. 

6. Memiliki pemanasan sendiri yang rendah (low-heating) yaitu kurang dari 

0,1 ºC pada udara diam. 

7. Memiliki impedansi keluaran yang rendah yaitu 0,1 W untuk beban 1 mA. 

8. Memiliki ketidaklinieran hanya sekitar ± ¼ ºC. 
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Gambar diatas menunjukan bentuk dari LM35 tampak depan dan tampak 

bawah. 3 pin LM35 menujukan fungsi masing-masing pin diantaranya :[4] 

1. pin 1 berfungsi sebagai sumber tegangan kerja dari LM35. 

2. pin 2 atau tengah digunakan sebagai tegangan keluaran atau Vout 

dengan jangkauan kerja dari 0 Volt sampai dengan 1,5 Volt dengan 

tegangan operasi sensor LM35 yang dapat digunakan antar 4 volt 

sampai 30 volt.  

3. pin 3 dihubungkan ke GND 

 

2.4. Sensor Kelembaban Soil Moisture 

 

 Kelembaban tanah adalah jumlah air yang ditahan di dalam tanah setelah 

kelebihan air dialirkan. Apabila tanah memiliki kadar air yang tinggi, maka 

kelebihan air tanah akan dikurangi melalui evaporasi, transpirasi dan transpor 

air  bawah tanah. Kelembaban tanah dapat diketahui melalui berbagai 

macam metode,yaitu secara langsung melalui pengukuran perbedaan berat tanah 

(disebut metode gravimetri) dan secara tidak langsung melalui pengukuran sifat-

sifat lain yang berhubungan erat dengan air tanah. Metode langsung secara 

gravimetri memiliki akurasi yang sangat tinggi namun membutuhkan waktu dan 

tenaga yang 

sangat besar. Kebutuhan akan metode yang cepat dalam memonitor fluktuasi kada

r air tanah menjadi sangat mendesak sebagai jawaban atas tingginya waktu dan 

tenagayang dibutuhkan oleh metode gravimetric. Oleh karena itu, dibutuhkanlah 
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sebuahmetode baru yang dapat secara langsung mendeteksi kadar air dan 

kelembabantanah secara akurat, cepat dan sederhana. Metode tersebut merupakan 

metode langsung dengan menggunakan sensor . Sensor kelembaban tanah 

merupakan sensor yang mampu mendeteksi 

intensitas air di dalam tanah (moisture). Sensor ini berupa dua buah paku 

konduktor berbahan logam yang sangat sensitive terhadap muatan listrik. 

Kedua paku ini merupakan media yang akan menghantarkan 

tegangan analog yang nilainya relatif kecil. Tegangan ini nantinya akan diubah  

menjadi tegangan digital untuk diproses ke dalam mikrokontroler.[6] 

 

 

Gambar 2.6.Modul Soil Moisture 
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2.5. LCD(Liquid Crital Display) 

 

 Display elektronik adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi 

sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf ataupun grafik. LCD (Liquid 

Cristal Display) adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan 

teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi 

memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front-lit atau 

mentransmisikan cahaya dari back-lit. LCD (Liquid Cristal Display) berfungsi 

sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka ataupun grafik.[2] 

 

 

Gambar 2.7.Bentuk Fisik LCD 

 LCD (Liquid Crystal Display) layar merupakan modul layar elektronik 

dan menemukan berbagai macam aplikasi. Sebuah layar LCD 16x2 adalah modul 

yang sangat dasar dan sangat umum digunakan di berbagai perangkat dan 

sirkuit. Modul ini lebih disukai dari pada tujuh Segmen dan segmen multi-lainnya 

LED . Alasan menjadi, LCD ekonomis; mudah diprogram, tidak memiliki batasan 
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menampilkan khusus & bahkan karakter kustom (seperti dalam tujuh 

segmen), animasi dan sebagainya. 

Sebuah LCD 16x2 berarti dapat menampilkan 16 karakter per baris dan 

ada 2 garis tersebut. Dalam LCD ini masing-masing karakter ditampilkan dalam 

matriks 5x7 pixel. LCD ini memiliki dua register, yaitu, Command dan Data. 

Perintah mendaftar menyimpan petunjuk perintah yang diberikan ke 

LCD. Perintah adalah instruksi yang diberikan kepada LCD untuk melakukan 

tugas yang telah ditetapkan seperti inisialisasi itu, membersihkan layar, 

pengaturan posisi kursor, mengendalikan display dll menyimpan data register data 

yang akan ditampilkan pada LCD. Data tersebut adalah nilai ASCII dari karakter 

yang akan ditampilkan pada LCD.  

  

a. Material LCD (Liquid Cristal Display) 

LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca bening 

dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk tampilan seven-segment 

dan lapisan elektroda pada kaca belakang. Ketika elektroda diaktifkan dengan 

medan listrik (tegangan), molekul organik yang panjang dan silindris 

menyesuaikan diri dengan elektroda dari segmen. Lapisan sandwich memiliki 

polarizer cahaya vertikal depan dan polarizer cahaya horisontal belakang yang 

diikuti dengan lapisan reflektor. Cahaya yang dipantulkan tidak dapat melewati 

molekul-molekul yang telah menyesuaikan diri dan segmen yang diaktifkan 

terlihat menjadi gelap dan membentuk karakter data yang ingin ditampilkan.[3] 
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b. Pengendali / Kontroler LCD (Liquid Cristal Display) 

 Dalam modul LCD (Liquid Cristal Display) terdapat microcontroller yang 

berfungsi sebagai pengendali tampilan karakter LCD (Liquid Cristal Display). 

Microntroller pada suatu LCD (Liquid Cristal Display) dilengkapi dengan memori 

dan register. Memori yang digunakan microcontroler internal LCD adalah :[2] 

1) DDRAM (Display Data Random Access Memory) merupakan memori 

tempat karakter yang akan ditampilkan berada. 

2) CGRAM (Character Generator Random Access Memory) merupakan 

memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana bentuk dari 

karakter dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan. 

3) CGROM (Character Generator Read Only Memory) merupakan memori 

untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana pola tersebut 

merupakan karakter dasar yang sudah ditentukan secara permanen oleh 

pabrikan pembuat LCD (Liquid Cristal Display) tersebut sehingga 

pengguna tinggal mangambilnya sesuai alamat memorinya dan tidak dapat 

merubah karakter dasar yang ada dalam CGROM.[3] 

c. Register control yang terdapat dalam suatu LCD diantaranya adalah: 

1) Register perintah yaitu register yang berisi perintah-perintah dari 

mikrokontroler ke panel LCD (Liquid Cristal Display) pada saat proses 

penulisan data atau tempat status dari panel LCD (Liquid Cristal Display) 

dapat dibaca pada saat pembacaan data. 
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2) Register data yaitu register untuk menuliskan atau membaca data dari atau 

keDDRAM. Penulisan data pada register akan menempatkan data tersebut 

keDDRAM sesuai dengan alamat yang telah diatur sebelumnya.[2] 

d. Pin, kaki atau jalur input dan kontrol dalam suatu LCD (Liquid Cristal 

Display) diantaranya adalah : 

1) Pin RS (Register Select) berfungsi sebagai indikator atau yang 

menentukan jenis data yang masuk, apakah data atau perintah. Logika low 

menunjukan yang masuk adalah perintah, sedangkan logika high 

menunjukan data. 

2) Pin R/W (Read Write) berfungsi sebagai instruksi pada modul jika low 

tulis data, sedangkan high baca data. 

3) Pin E (Enable) digunakan untuk memegang data baik masuk atau keluar. 

4) Pin VLCD berfungsi mengatur kecerahan tampilan (kontras) dimana pin 

ini dihubungkan dengan trimpot 5 Kohm, jika tidak digunakan 

dihubungkan ke ground, sedangkan tegangan catu daya ke LCD sebesar 5 

Volt. 

2.6. Microcontroler STM32 

 Mikrokontroller ARM STM32F407VG DISCOVERY adalah sebuah 

modul mikrokontroller yang dijadikan menjadi sebuah modul dengan tujuan untuk 

mempelajari fungsi-fungsi yang dimikliki oleh mikrokontroler ARM STM32F4. 

STM32 adalah keluarga mikrokontroler dari ST dengan 32-bit 

ARM Cortex-M0 / M3 / M4 CPU. Arsitektur ini khusus didesain ulang untuk 
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digunakan dalam mikrokontroler dan dengan demikian memecahkan sebelumnya 

berbasis ARM7 kontroler sebagian besar  pinggiran dan ukuran perumahan dan 

bentuk.[7] 

 STM32 keluarga 32-bit Flash mikrokontroler berdasarkan 

ARM ® prosesor Cortex ® -M dirancang untuk menawarkan derajat baru 

kebebasan kepada pengguna MCU. Ini menawarkan berbagai produk 32-bit yang 

menggabungkan kinerja yang sangat tinggi, kemampuan real-time, pemrosesan 

sinyal digital, dan rendah daya, operasi tegangan rendah, dengan tetap menjaga 

integrasi penuh dan kemudahan pembangunan. 

Rentang cemerlang dan besar perangkat STM32, didasarkan pada inti standar 

industri dan disertai dengan pilihan yang luas dari alat dan perangkat lunak, 

membuat keluarga ini produk pilihan yang ideal, baik untuk proyek-proyek kecil 

dan untuk seluruh keputusan Platform. 
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Gambar 2.8. Blok diagram STM32 

 

http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Stm32F103xc.png
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Gambar 2.9. Bentuk Fisik STM32 
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a. Pemograman STM32 

 

Untuk program STM32 ada berbagai kemungkinan, baik komersial eksklusif 

dan Free Software,GCC (dalam berbagai distribusi biner) adalah satu-satunya 

ARM compiler C++11 dukungan. 

b. Hardware sirkuit  

STM32 diperlukan untuk operasi saja (arus minimum): 

 VCC 2..3,3V (tergantung pada jenis) 

 AVCC 2..3,3V (sangat penting, STM32 bisa tanpa ketegangan ini tidak 

program) 

 GND 

 Ulang pin 100 nF ke GND (resistor pull-up dari sekitar 40k tersedia secara 

internal) 

Jika tidak, hanya beberapa individu Cs 100nF ke VCC / GND.Untuk 

pemrograman yang baik tidak port serial diperlukan (pemrograman melalui 

bootloader terprogram) atau JTAG atau antarmuka SWD. 

c. Keuntungan lebih dari ARM7: 

 Interupsi kontroler sekarang bagian dari prosesor (Core Peripheral), Vector 

Table sekarang tabel vektor nyata, tidak ada Daftar Langsung sebagai 

ARM7. Melalui otomatisasi antara inti dan NVIC (auto daftar Hemat 
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r0..r3, lr, sp, pc) pada Masuk interupsi waktu eksekusi secara signifikan 

lebih cepat dicapai dengan interupsi. Kode interrupt tidak lagi harus 

mengurus keamanan register di atas dan konfigurasi khusus dari handler di 

compiler dihapus. Apakah sebelum selesainya ISR (yaitu kembali ke kode 

pengguna) interupsi lanjut tertunda, mereka akan dilakukan tanpa urutan 

pop-dorong lengkap register diperlukan.  

 Thumb-2 set instruksi, secara signifikan lebih cepat daripada ibu jari-1 dan 

hanya sebagai kompak 

 Pin yang lebih sedikit untuk debugging dibutuhkan oleh SWD 

 membuat lebih banyak hardware breakpoints debugging lebih mudah 

 Software sederhana karena beralih antara ARM dan modus Thumb mode 

invisible 

d. Beberapa Contoh Program di STM32 

1) Program menyalakan LED pada Board STM32 

#include "stm32f4xx.h" 

#include "stm32f4xx_rcc.h" 

#include "stm32f4xx_gpio.h" 

#include "stdbool.h" 

 

Bool  ok ; 

void delay (int a) 

{ 

           volatile int i,j; 
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           for (i=0 ; i < a ; i++) 

           { 

           j++; 

           } 

 

 return; 

} 

 

int main(void) 

{ 

 

 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE); 

  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure; 

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =                     

GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15; 

  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; 

  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; 

  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; 

  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; 

  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); 

     

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); 

  GPIO_InitTypeDef  GPIO_A; 
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  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; 

  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; 

  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; 

  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; 

  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_A); 

 

Ok= false; 

   while(1) 

    { 

      GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_12); 

            delay(50000); 

            GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_13); 

            delay(50000); 

           GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_14); 

            delay(50000); 

           GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_15); 

            delay(50000); 

 

 if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==1) 

     {  delay(100000) ; 

         ok = !ok ; 

     } 
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      if (ok==true) 

        GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12); 

 

      if (ok==false) 

        GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12); 

 

    } 

} 

2) Program menampilkan Huruf di LCD 2x16 

#include "stm32f4xx.h" 

#include "stm32f4xx_rcc.h" 

#include "stm32f4xx_gpio.h" 

#include "lcd_16x2.h" 

#include "delay.h" 

#include "math.h" 

#include "stdio.h" 

 

int main(void) 

{ 

    SysTick_Init(); 

SystemInit(); 

       lcd16x2_init(); 

    while (1) 
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    { 

     lcd16x2_cls(); 

     lcd16x2_strxy(0,0,"Topik Khusus"); 

     lcd16x2_strxy(5,1,"Elektro-2016"); 

     delay_nms(10000); 

     lcd16x2_cls(); 

     lcd16x2_strxy(0,0,"LCD"); 

     lcd16x2_strxy(3,1,"STM32F4 Board"); 

     delay_nms(10000); 

    } 

} 

 

void SysTick_Handler(void) 

{ 

    TimeTick_Decrement(); 

} 

 

3) Program menampilkan ADC di LCD 2x16 

#include "stm32f4xx.h" 

#include "stm32f4xx_rcc.h" 

#include "stm32f4xx_gpio.h" 

#include "stm32f4xx_adc.h" 

#include "lcd_16x2.h" 
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#include "delay.h" 

#include "math.h" 

#include "stdio.h" 

 

void stabilisasiclock(); 

void initadc(); 

uint16_t adc_Read(uint8_t channel); 

 

int main(void) { 

    uint16_t temp=0; 

    float_t temp2=0; 

    char buf[20]; 

 

    SysTick_Init(); 

    stabilisasiclock(); 

    initadc(); 

    lcd16x2_init(); 

    lcd16x2_cls(); 

 

    lcd16x2_strxy(0,0,"ADC:"); 

    lcd16x2_strxy(0,1,"Vp:"); 

 

    while (1){ 
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        temp = adc_Read(ADC_Channel_1); 

        lcd16x2_locate(4,0); 

        lcd16x2_DisplayNumber(temp); 

        temp2=(float_t)(temp*2.9)/4095; 

        sprintf(buf,"%0.2f", temp2); 

        lcd16x2_strxy(3,1,buf); 

        lcd16x2_strxy(8,1,"Volt"); 

        delay_nms(500); 

    } 

} 

uint16_t adc_Read(uint8_t channel) 

{ 

 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, channel, 1, 

ADC_SampleTime_480Cycles); 

 ADC_SoftwareStartConv(ADC1); 

 while (ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET); 

 return ADC_GetConversionValue(ADC1); 

} 

void initadc(){ 

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 

 ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; 

 ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure; 
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 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); 

 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN; 

 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; 

 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 

 ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; 

 ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2; 

 ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode =   

ADC_DMAAccessMode_Disabled; 

 ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = 

ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles; 

 ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure); 

 ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b; 

 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; 

 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; 

 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = 

ADC_ExternalTrigConvEdge_None; 

 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = DISABLE; 

 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; 

 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1; 

 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); 
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 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); 

} 

 

void stabilisasiclock(){ 

 SystemInit(); 

 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); 

 while (!RCC_WaitForHSEStartUp()); 

} 

 

void SysTick_Handler(void) { 

    TimeTick_Decrement(); 

} 

 Mungkin itu adalah beberapa contoh program dari Microcontroller STM32 

dan masih banyak lagi program pada Microcntroller STM32, itu cuman beberapa 

program yang mudah dari Microcontroller STM32. 

2.7.CooCox IDE(CoIDE) 

 Coocox adalah bahasa pemrograman yang tidak berbayar (freeware), 

digunakan untuk melakukan pemerograman yang untuk mikrokontroller ARM 

cortex Cortex M0, M3 dan M4. CoIDE ini menggunakan bahas C yang 

merupakan bahasa yang umum digunakan dalam bahasa pemerograman.selain itu 

CoIDE menawarkan fitur-fitur menarik sebagai sebuah IDE, seperti adanya 

komponen (atau library), code completion dan lain-lain.[7] 
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Gambar 2.10. CooCox IDE  Gambar 2.11. Tampilan CooCox 

IDE 

 

2.8 Motor AC 

 Motor AC adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan tegangan 

AC (Alternating Current). Motor AC memiliki dua buah bagian utama yaitu 

“stator” dan “rotor”. Stator merupakan komponen motor AC yang statis. Rotor 

merupakan komponen motor AC yang berputar. Motor AC dapat dilengkapi 

dengan penggerak frekuensi variabel untuk mengendalikan kecepatan sekaligus 

menurunkan konsumsi dayanya. 

 Jenis-Jenis motor AC: 

http://zonaelektro.net/tag/motor-ac/
http://zonaelektro.net/tag/motor-ac/
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1. Motor AC Sinkron(Motor Sinkron) adalah motor AC, bekerja pada 

kecepatan tetap pada sistim frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah 

(DC) untuk pembangkitan daya dan memiliki torque awal yang rendah, dan oleh 

karena itu motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, 

seperti kompresor udara, perubahan frekuensi dan generator motor. Motor sinkron 

mampu untuk memperbaiki faktor daya sistim, sehingga sering digunakan pada 

sistim yang menggunakan banyak listrik.[6] 

 

Gambar 2.12. Motor AC Sinkron 

 

 2. Motor AC Induksi (Motor Induksi) adalah merupakan motor yang 

paling umum digunakan pada berbagai peralatan industri. Popularitasnya karena 

rancangannya yang sederhana, murah dan mudah didapat, dan dapat langsung 

disambungkan ke sumber daya AC.[8] 

http://zonaelektro.net/tag/motor-sinkron/
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Gambar 2.14. Motor AC Induksi 

 

2.9 Pemutaran Telur 

Tujuan dari pemutaran telur adalah untuk meratakan panas yang 

diterima oleh telur selama periode penetasan. Tujuan lainnya adalah juga 

untuk mencegah agar embrio tidak menempel pada salah satu sisi 

kerabang.Pada penetasan alami, biasanya induk ayam akan memutar 

telurnya beberapa kali dalam sehari. Oleh sebab itu pada sistem penetasan 

buatan, telur juga  harus diputar beberapa kali sehari, bisa 3 atau 8 kali bila 

menggunakan alat pemutar otomatis.   

Namun apabila mesin tetas tidak dilengkapi alat tersebut, maka 

pemutaran dapat dilakukan secara manual dengan tangan, dan cukup 

hanya tiga kali sehari secara teratur, yaitu pagi, siang, dan sore. Apabila 

pemutaran telur tidak dilakukan dengan teratur atau frekuensi 

pemutarannya kurang maka dapat menyebabkan kematian embrio. Bila 

pemutaran dilakukan dengan cara yang tidak benar maka dapat 

menyebabkan posisi embrio tidak normal. 
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Oleh sebab itu, ada teknik tertentu untuk melakukan pemutaran 

telur. Telur yang diletakkan dengan ujung tumpul di atas hanya boleh 

diputar ke salah satu arah pada sumbunya. Arah tersebut  ke kanan atau ke 

kiri, atau ke depan dan ke belakang dari posisi semula.[5] 

 

Gambar 2.15 Pemutaran Telur 

 

 


