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Daftar Tema 
 

Tema  
Basis Data ......................................6 
1. Absensi Machine Mahasiswa dan Dosen with  RFID. 
2. Database Nilai Perkuliahan Printable. 
3. Mesin Absensi dan Pengaman via Ponsel . 
4. Mesin Pemungutan suara dengan VB dan printable. 
 

Tema  
Komunikasi Nirkabel .....................6 
5. Absensi Machine Mahasiswa dan Dosen with  RFID. 
6. Apartement Security System. 
7. Aplikasi Penggunaan Kompas Digital dalam Pengaturan Arah Bacaan Antena. 
8. Conveyor Batubara Wireless Controller. 
9. DTMF system. 
10. Fish Feeder Machine via Ponsel. 
11. Gondola Pembersih Gedung Bertingkat Terkendali Ponsel. 
12. kWh meter Telemetri. 
13. Level (Fluid) Monitoring via Ponsel. 
14. Level (Fluid) Monitoring and Controlling via Ponsel. 
15. Mall Security System. 
16. Maze Mapping Robot. 
17. Mesin Absensi dan Pengaman via Ponsel. 
18. Mesin Pengering Udang dengan Perhitungan Berat via Ponsel. 
19. Monitoring Kepadatan Perlintasan Jalan Raya dengan Metode Wireless System. 
20. Marker Beacon Pendaratan Pesawat Terbang. 
21. Pemantau Suhu Ruangan via Ponsel. 
22. Pengaman Cluster Perumahan via Ponsel dan Pinchcard. 
23. Pengaman Mobil via Ponsel. 
24. Pengaman Rumah dengan Movement Detektor n Telemetri. 
25. Pengaman Showroom Mobil. 
26. Pengendali Lampu Taman via Ponsel. 
27. Pengendali Equalizer. 
28. Pengendali Gerbang via Ponsel. 
29. Power Grid Management via Ponsel. 
30. Pengaman Koper dengan Informasi GPS via Ponsel. 
31. Pengendali Pergerakan Motor Servo dengan Metode Wireless. 
32. Robot Terkoordinat via Ponsel. 
33. Running Text Dotmatrix via Ponsel. 
34. Telemetri Pemesanan Tiket Bus. 
35. Tensimeter Digital via Ponsel. 
 

Tema  
Kendali/Otomasi ............................8 
36. Aquarium Otomatis; Fish Feeder Machine. 
37. Automatic Vending Machine. 
38. Busway Line Stop Predictor. 
39. Conveyor Batubara Wireless Controller. 
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40. Conveyor Oven. 
41. Conveyor Pengangkut Barang dengan Pengaturan Berat. 
42. Conveyor Pemilih Objek Berdasarkan Warna, Memanfaatkan TSL230 dan Flexiforce A201. 
43. Conveyor Pemilih Objek dengan Bantuan Sensor Warna dan Terkendali VB. 
44. Electronics Brake System Kendaraan Roda Empat Memanfaatkan Transducer Ultrasonic. 
45. Fuel Dispenser Portabel. 
46. Fish Feeder Machine via Ponsel. 
47. Gondola Pembersih Gedung Bertingkat Terkendali Ponsel. 
48. Handwasher Otomatis. 
49. Intelligent Parking Assistance Memanfaatkan Sensor US. 
50. Jam Digital dengan Output Suara. 
51. Kamera-Bot. 
52. Kapal Layar Terkendali. 
53. Kendali Rumah Kaca. 
54. Kursi Mobil Otomatis. 
55. Lift Mobil Terkendali. 
56. Lift Orang dengan Penggerak Motor (AC). 
57. Lengan Robot Terkendali Pergerakkan Lengan Manusia. 
58. Lift dengan Pengguna Akses Terbatas. 
59. Mesin Pengupas Kabel. 
60. Mesin Cuci Baju Otomatis. 
61. Mesin Penggulung Kertas. 
62. Mesin Titrasi dan Stirrer. 
63. Mesin Pengisi Minuman 3 Varian dengan Mesin Berjalan. 
64. Mesin Pencampur Warna Cat Terkendali PC dengan VB. 
65. Mesin Pemola Styrofoam dengan Antarmuka Visual Basic. 
66. Mesin Penggoreng Donut Otomatis. 
67. Marker Beacon Pendaratan Pesawat Terbang. 
68. Otomasi Jalan Tol. 
69. Otomasi Jalan Tol Bertingkat. 
70. Otomasi Traffic Light. 
71. Otomasi Jalan Tol dengan pengidentifikasi kendaraan. 
72. Otomasi Lalulintas dengan Pengaturan  Delay Memperhitungkan Jumlah Volume Kendaraan. 
73. Oven Pemanggang Lapis Legit Otomatis. 
74. Papan Reklame 3 sisi. 
75. Papan Reklame 4 Sisi dengan Inputan. 
76. Parkiran Bertingkat Terkendali. 
77. Pemanggang Jahe Terkendali. 
78. Pemantau Pengendali Bendungan. 
79. Penghitung dan Pengepak Uang Receh. 
80. Pengamplas Marmer. 
81. Pengangkut Sampah dengan Lengan Mekanik.  
82. Pengendali Derajat Motor Stepper. 
83. Pengendali Equalizer. 
84. Pengendali Gerbang via Ponsel. 
85. Pengendali Kantin Pabrik. 
86. Pengendali Vektor Kedalam Bor. 
87. Penjemur dan Pengering Kerupuk. 
88. Panel Surya Otomatis. 
89. Penunjuk Stasiun Dengan Indikator Suara. 
90. Plotter Machine. 
91. Pemodelan Crane Pengangkat Barang Terkendali PC. 
92. Pemindai Permukaan Objek dengan Tampilan VB. 
93. Perangkat Penuntun Orang Buta.  
94. Speedometer dan Argometer. 
95. Pemodelan Mesin Pemotong Kayu. 
96. Perangkat Pengatur Pola Pengereman Kendaraan Bermotor Memanfaatkan Sensor Ultrasonik. 
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97. Pencatat Waktu, Kecepatan, dan Lap Lintasan Balap. 
98. Pengendali Pergerakan Motor Servo dengan Metode Wireless. 
99. Spion Mobil Otomatis. 
100. Sensor Gawang (Eagle Eye). 
101. Sistem Pemberi Informasi Kedatangan Kereta Api (Modul Kereta Api). 
102. Selimut Pemanas Terkendali Mikrokontroler. 
103. Sistem Pemberi Informasi Kedatangan Kereta Api (Modul Stasiun). 
104. Smart Home dengan Pengendalian Lampu. 
105. ‘Tokyo Drift’ Parking Sistem. 
106. Traffic Management dengan Tampilan 7 Segment. 
107. Traffic Management System dengan Pendeteksi Pelanggaran Perlintasan. 
 

Tema  
Pengamanan ............................... 13 
108. Apartement Security System. 
109. Electronics Brake System Memanfaatkan Transducer Ultrasonic. 
110. Intelligent Parking Assistance Memanfaatkan Sensor US. 
111. Mesin Absensi dan Pengaman via Ponsel. 
112. Mall Security System. 
113. Pengaman Bank Berlapis. 
114. Pengaman Cluster Perumahan via Ponsel dan Pinchcard. 
115. Pengaman Mobil via Ponsel. 
116. Pengaman Parkiran Bertingkat. 
117. Pengaman Parkiran dengan AVR. 
118. Pengaman Rumah dengan AVR. 
119. Pengaman Rumah dengan Movement Detektor n Telemetri. 
120. Pengaman Showroom Mobil. 
121. Pengaman Stadion 
122. Pengaman Rumah dengan Pemonitoran Melalui Komputer. 
123. Pengaman Mobil dengan Pendeteksi Pergerakan via Ponsel. 
124. Pengaman Kendaraan dengan Identifikasi Pengguna Memanfaatkan RFID. 
125. Pintu Pengaman Ruangan dengan Identifikasi RFID. 
126. Pengaman Koper dengan Informasi GPS via Ponsel. 
127. Secure Parking dengan Password. 
128. Secure Parking dengan Database PC. 
129. Secure Parking dengan PinchCard. 
130. Shortcircuit Protection Power Supply. 
 

Tema  
Komputer/PC............................... 15 
131. Aplikasi Sensor TGS xxxx sebagai Detektor Asap (Gas). 
132. Conveyor Pemilih Objek dengan Bantuan Sensor Warna dan Terkendali VB. 
133. Maze Mapping Robot. 
134. Mesin Pemungutan suara dengan VB dan printable. 
135. Mesin Absensi dan Pengaman via Ponsel. 
136. Mesin Pencampur Warna Cat Terkendali PC dengan VB. 
137. Mesin Pemindai Permukaan Objek dengan Sensor Mechanical Probe. 
138. Papan Reklame 4 Sisi dengan Inputan. 
139. Pemindai Permukaan Objek dengan Tampilan VB. 
140. Pemodelan Crane Pengangkat Barang Terkendali PC. 
141. Pemodelan Crane Pemindah Barang Pada Pergudangan Memanfaatkan Visual Basic. 
142. Secure Parking dengan Database PC. 
143. Sensor Suhu 8 Channel to PC with AVR Mikrokontroler. 
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144. Temperatur Measuring dengan VB. 
145. Traffic Management System Lampu Lalu Lintas dengan Perhitungan Tingkat Kepadatan 

Kendaraan. 
 

Tema  
Pengukuran ................................. 16 
146. Aplikasi Sensor TGS xxxx sebagai Detektor Asap (Gas). 
147. Alat Pengukur Kadar CO, NO, dan HC Kendaraan Bermotor. 
148. Aplikasi Penggunaan Kompas Digital dalam Pengaturan Arah Bacaan Antena. 
149. Conveyor Pemilih Objek dengan Bantuan Sensor Warna dan Terkendali VB. 
150. Capacitance Meter. 
151. Display 7 Seg 12inch, Konversi Suhu dari Input 4-20mA. 
152. Humidity, Temperatur, and Pressure Detection. 
153. Instrumentasi Pengusir Nyamuk. 
154. Jam Digital dengan Output Suara. 
155. Kalibrator Nada Gitar Bass. 
156. Kenotometer. 
157. kWh meter Telemetri. 
158. Konverter Suhu dan Kelembapan ke Frequency. 
159. Level (Fluid) Monitoring via Ponsel. 
160. Level (Fluid) Monitoring and Controlling via Ponsel. 
161. Pemantau Suhu Ruangan via Ponsel. 
162. Pengukur Jarak Objek dengan Metode US. 
163. Pemindai Permukaan Objek dengan Tampilan VB. 
164. Prototype Scoring Bola Basket. 
165. Pemantau dan Pengendali Debit Air Menanfaatkan Flow Sensor Paddle Wheel. 
166. Perangkat Pembangkit Gelombang Sinus Berbasis Pengendali Mikro. 
167. Perangkat Pengukur Jarak Pada 3 Arah dengan Keluaran Suara. 
168. Salinometer. 
169. Speedometer dan Argometer. 
170. Shortcircuit Protection Power Supply. 
171. Stopwatch Digital Berbasis Mikrokontroler. 
172. Speed Checker. 
173. Temperatur Measuring dengan VB. 
174. Tensimeter Wireless. 
175. Thermometer dengan Output Suara. 
176. Tensimeter Digital via Ponsel. 
177. Timbangan Barang Digital Memanfaatkan Flexiforce A201. 
178. Timbangan Badan dengan Body Mass Index. 
179. Telemetri Pengukuran Temperatur Pasien Menggunakan Ponsel. 
180. Voltmeter AC Digital dengan Tampilan PC. 
 

Tema  
Perparkiran.................................. 18 
181. Aplikasi Sensor Logam Sebagai Pengaman System Parkir  Apartemen. 
182. Parkiran Bertingkat Terkendali. 
183. Pengaman Showroom Mobil. 
184. Pengaman Parkiran Bertingkat. 
185. Pengaman Parkiran dengan AVR. 
186. Tokyo Drift’ Parking Sistem. 
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Tema  
Robot ........................................... 19 
187. Frequency Follower Robot. 
188. Fire Fighting Robot. 
189. Kamera-Bot. 
190. Laser Pointer Follower Robot w/ 1 Sensor. 
191. Laser Pointer Follower Robot w/ 8 Sensor. 
192. Line Follower Robot w Movement Detector. 
193. Lengan Robot Terkendali Pergerakkan Lengan Manusia. 
194. Lengan Robot Berjari Berbasis Pengendali Mikro. 
195. Maze Mapping Robot. 
196. Robot ‘Dono’. 
197. Robot Laba-Laba. 
198. Robot Pemindah Barang. 
199. Robot Pemungut Sampah. 
200. Robot 2 Lengan Pemain Gamelan. 
201. Robot Pengikut Cahaya Memanfaatkan Sensor Photocell. 
202. Robot Terkoordinat via Ponsel. 
203. Robot Terkoordinat Pembawa Barang n Avoider. 
204. Robot Penyedot Debu. 
205. Robot Pendeteksi Intensitas Cahaya.  
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Tema Basis Data:
 
1. Absensi Machine Mahasiswa dan Dosen with  

RFID. 
Terdapat dua system utama system pertama adalah 
pemeriksa kartu dengan mikrokontroler sebagai 
pengendali utamanya, sedangkan system kedua 
adalah system basis data yang disimpan di 
computer dengan menggunakan program VB. 
Komunikasi yang digunakan antara mikrokontroler 
dan computer adalah system komunikasi nirkabel 
dengan menggunakan ASK TLP & RLP. 
 
2. Database Nilai Perkuliahan Printable. 
Sistem database nilai kuliah dengan tampilan LCD 
4X20 dan penyimpan data pada non-volatile 
SEEPROM yang nilai kapasitas ROMnya dapat 
disesuaikan sesuai kebutuhan. Dan dapat dicetak 
dengan bantuan printer pita LX-800. 
 
3. Mesin Absensi dan Pengaman via Ponsel. 
Sistem absensi sekolahan dengan menggunakan 
RFID dimana setiap sekolahan memiliki 
identitasnya masing-masing dan akan melakukan 
absensii setiap waktu yang telah ditentukan. Bila 
siswa yang bersangkutan tidak ada saat diabsen 
maka akan secara otomatis mengirim berita ke 
ponsel orang tua siswa. 
 
4. Mesin Pemungutan suara dengan VB dan 

printable. 
Pemodelan pemungutan suara secara digital dimana 
untuk mencoblos cukup dengan mendaftarkan KTP 
yang telah ditanamkan RFID dan data hasil 
pemilihan terekam langsung di VB dan sebagai 
penunjuk bukti otentik data dapat diprint dengan 
bantuan printer LX-800. 
 

Tema Komunikasi 
Nirkabel: 
 
5. Absensi Machine Mahasiswa dan Dosen with  

RFID. 
System pertama adalah pemeriksa kartu dengan 
mikrokontroler sebagai pengendali utamanya, 
sedangkan system kedua adalah system basis data 
yang disimpan di computer dengan menggunakan 
program VB. Komunikasi yang digunakan antara 
mikrokontroler dan computer adalah system 
komunikasi nirkabel dengan menggunakan ASK 
TLP & RLP. 
 
 

6. Apartement Security System. 
Memiliki 2 sistem utama, yaitu ruang pengendali 
keamanan dan kamar-kamar. Untuk dapat 
membuka pintu utama diinputkan password melalui 
keypad. Juga dapat berkomunikasi dengan pemilik 
kamar via intercom. Kanal komunikasi pos 
pengamanan dan kamar menggunakan metode 
ASK TLP dan RLP. 
 
7. Aplikasi Penggunaan Kompas Digital dalam 

Pengaturan Arah Bacaan Antena. 
Kompas digital akan mendeteksi medan magnet 
bumi dan menginformasikan arah mata angina ke 
mikrokontroler sehingga system akan memiliki 
fungsi pengingat arah meskipun antenna diletakkan 
sembarangan. Arah bacaan akan diseting dengan 
bantuan remote wireless ASK. 
 
8. Conveyor Batubara Wireless Controller. 
Terinspirasi dari ban berjalan pengangkut batu bara 
krakatau steel. Terdiri dari 3 tingkat conveyor 
dimana. Pada conveyor pertama dilengkapi dengan 
lori yang akan mengangkut batubara, aktivasi 
conveyor akan diatur secara wireless dengan 
komunukasi ASK TLP dan RLP. 
 
9. DTMF system. 
Pengidentifikasi telp rumah dengan bantuan Dual 
Tone Multiple Frekuensi (DTMF).. 
 
10. Fish Feeder Machine via Ponsel. 
Mesin pemberi makan ikan yang setingan waktu 
pemberian makannya diatur via ponsel. Setingan 
waktu diatur untuk 3 kali pemberian makan dalam 
1 hari. 
 
11. Gondola Pembersih Gedung Bertingkat 

Terkendali Ponsel. 
Dilengkapi dengan pendeteksian tingkat 
kemiringan yang akan menginformasikan posisinya 
melalui pesan singkat (SMS). Pergerakkam 
pemodelan gondola ini diatur oleh SMS yang akan 
diinputkan sesuai dengan bagian jendela yang akan 
dibersihkan. 
 
12. kWh meter Telemetri. 
Pengendalian penggunaan listrik perumahan 
dengan metode prabayar (pulsa), dimana pengisian 
pulsa dapat dilakukan secara telemetri dengan 
protocol komunikasi wireless. Nilai penggunaan 
daya dibaca pada kecepatan putar piringan meteran. 
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13. Level (Fluid) Monitoring via Ponsel. 
Pengukuran kedalaman fluida dengan 
menggunakan ultrasonic yang ditampilkan ke LCD, 
gelombang ultrasonic akan ditembakkan ke 
permukaan air, kemudian receiver akan menunggu 
sinyal pantulan. kemudian dikalkulasi sedemikian 
rupa. Jika ingin mengetahui ketinggian permukaan 
saat ini cukup kirim SMS, maka ponsel system 
akan membalasnya. 
 
14. Level (Fluid) Monitoring and Controlling via 

Ponsel. 
Pengukuran dan pengendali kedalaman fluida 
dengan  sensor opto pantul sebagai pendeteksi 
batas ketinggian dan pompa AC sebagai penyedot 
air. Ketinggian permukaan air dapat diatur melalui 
SMS, begitu juga bila ingin mengetahui kedalaman 
di tangki. 
 
15. Mall Security System. 
Sistem pengamanan produk yang dijajakan di mall 
dengan memanfaatkan RFID tag, dan pada pintu 
keluar dipasangi readernya dan pengirim sinyal 
bahaya ke pos security secara wireless. 
Pada pintu keluar juga terpasang LCD sehingga 
dapat diketahui produk yang melewati pintu 
(reader). 
 
16. Maze Mapping Robot. 
Robot pemeta jalur, bila robot diletakkan pada jalur 
dengan pola acak maka robot dapat mencari jalan 
keluarnya sekaligus dapat memetakannya secara 
wireless untuk dikirimkan ke PC dengan visualisasi 
VB. 
 
17. Mesin Absensi dan Pengaman via Ponsel. 
Sistem absensi sekolahan dengan menggunakan 
RFID dimana setiap sekolahan memiliki 
identitasnya masing-masing dan akan melakukan 
absensii setiap waktu yang telah ditentukan. Bila 
siswa yang bersangkutan tidak ada saat diabsen 
maka akan secara otomatis mengirim berita ke 
ponsel orang tua siswa. 
 
18. Mesin Pengering Udang dengan Perhitungan 

Berat via Ponsel. 
Menggunakan ADC sebagai pengubah signal 
analog keluaran dari sensor berat yang nilainya 
akan berbanding lurus dengan berat objek terukur, 
dan di tampilkan pada LCD, sebagai pemonitor 
temperature oven mempergunakan sensor suhu. 
System juga dilengkapi dengan keypad untuk input 
manual setingan suhu. 
 
 
 

19. Monitoring Kepadatan Perlintasan Jalan 
Raya dengan Metode Wireless System. 

Kepadatan kendaraan akan mempengaruhi 
pewaktuan dari lampu merah, dimana tingkat 
kepadatan akan diiformasikan ke pos penjaga 
secara wireless. 
 
20. Marker Beacon Pendaratan Pesawat 

Terbang. 
Untuk melakukan pendaratan, pesawat terbang 
dipandu oleh beacon agar dapat mengetahui jarak 
landasan. Tiap-tiap beacaon akan memancarkan 
gelombang radio dengan frekuensi yang spesifik 
dan tiap frekuensi akan merepresentasikan jarak 
pesawat terhadap landasan. 
 
21. Pemantau Suhu Ruangan via Ponsel. 
Menggunakan sensor suhu lm35 mengetahui pada 
ruangan cukup memberi miscall.. 
 
22. Pengaman Cluster Perumahan via Ponsel 

dan Pinchcard. 
Tiap-tiap perumahan memiliki kartu dengan pola 
yang berbeda juga dilengkapi dengan password 
yang berbeda. Bila terjadi penerobosan ke dalam 
rumah maka sensor akan aktif dan mengirimkan 
tanda bahaya ke pos perumahan melalui kanal 
ponsel. Begitu juga saat rumahnya kebakaran. 
 
23. Pengaman Mobil via Ponsel. 
Sistem alarm mobil tetapi menggunakan teknologi 
ponsel. Bila sebelumnya alarm mobil 
mengeluarkan suara dengan alat ini sinyal bahaya 
akan dikirim ke ponsel pemiliok kendaraan. 
 
24. Pengaman Rumah dengan Movement 

Detektor n Telemetri. 
Sistem pengaman rumah dengan pendeteksi 
kebakaran dan sensor pergerakan untuk mendeteksi 
penyusup, dan akan mengirim peringatan bahaya 
ke ponsel pemilik rumah. 
 
25. Pengaman Showroom Mobil. 
Menggunakan PIR, sebagai pendeteksi 
pergerakkan, bila aktif maka ponsel yang ada pada 
sistem secara otomatis akan mengirimkan signal 
bahaya ke ponsel pemilik showroom. 
 
26. Pengendali Lampu Taman via Ponsel. 
Telemetri pengendalian lampu via ponsel dimana 
pmilik rumah cukup meng SMS ponsel sistem 
untuk mengaktifkan atau mematikan lampu. 
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27. Pengendali Equalizer. 
Alat pengendali equalizer dari sample musik, 
memanfaatkan variable resistor yang terintegrasi 
dengan motor, senhinga nilai bass, treble dll dapat 
diatur dengan memutar motor ke arah tertentu. 
 
28. Pengendali Gerbang via Ponsel. 
Sistem pembuka dan penutup gerbang otomatis, 
cukup memberikan miscall ke ponsel yang ada 
pada sistem maka selanjutnya akan secara otomtis 
dapat membuka/menutup gerbang serta 
menguncinya. 
 
29. Power Grid Management via Ponsel. 
Sistem akan memantau status dari plan, dengan 
cara mendeteksi apakah pada plan tersebut 
mengalir listrik atau tidak dan mengirimkan 
informasi tersebut melalui ponsel. 
 
30. Pengaman Koper dengan Informasi GPS via 

Ponsel. 
Saat koper berada jauh dari pemilik (hilang) maka 
GPS yang berada pada koper akan mendeteksi 
koordinat koper pada permukaan bumi kemudian 
mengirimkan ke ponsel pemilik melalui pesan 
pendek. 
 
31. Pengendali Pergerakan Motor Servo dengan 

Metode Wireless. 
Penggerak berbentuk steer (piringan) yang 
terhubung dengan potensio untuk mendeteksi arah 
pergerakkan secara analog, yang kemudian akan 
dikirimkan datanya wireless Untuk menggerakan 
motor servo ke arah yang telah di tentukan. 
 
32. Robot Terkoordinat via Ponsel. 
Robot dengan penggerak motor stepper, dan dapat 
dinstruksikan untuk bergerak menuju koordinat 
yang dituju dengan input sms dari ponsel. 
 
33. Running Text Dotmatrix via Ponsel. 
Menggunakan dotmatrix dengan total dimensi 
100x20cm, text yang ditampilkan diinputkan 
melalui pesan pendek yang diterima pada ponse 
yang ada di sistem. 
 
34. Telemetri Pemesanan Tiket Bus. 
Sistem pemesanan tiket bus secara wireless n 
terpadu, pusat memegang kendali, dan agen2 
memiliki papan pemesanan sensdiri, bila posisi 
tempat duduk sudah dipesan maka pada agen2 
sudah tidak dapat dipesan lagi. 
Menggunakan metode ASK TLP dan RLP, 
sehingga proses pemesanan dapat dilakukan secara 
wireless. 
 

35. Tensimeter Digital via Ponsel. 
Pengukur tekanan darah manusia dengan computer 
sebagai servernya. Kemudian data pasien akan 
dikirimkan ke ponsel dokter sehingga informasi 
kondisi pasien dapat termonitor setiap saat. 
 

Tema Kendali/ 
Otomasi: 
 
36. Aquarium Otomatis / Fish Feeder Machine. 
Pengotomasian proses pemberi makan, penguras 
akuarium saat air mulai keruh dan sirkulasi air. 
Dengan pewaktuan RTC sehingga bisa diset waktu 
pemberian makan dan fungsi lainnya. 
 
37. Automatic Vending Machine. 
Menyerupai alat penjual minuman kaleng dengan 
input koin, tetapi untuk menambah nilai dan fungsi, 
barang yang dijual adalah barang khusus. Fungsi 
koin digantikan dengan RFID atau bisa juga 
dengan magnetic card. 
 
38. Busway Line Stop Predictor. 
Aplikasi dari line follower robot, yang digunakan 
pada pemodelan busway dilengkapi dengan 
terminal pemberhentian bus, dimana saat 
mendekati terminal maka kecepatan bus akan 
berkurang secara perlahan sehingga penumpang 
didalam bus tidak terguncang/tersentak. Bus 
bergerak secara otomatis tanpa supir, dan dipandu 
oleh ‘red carpet’. 
 
39. Conveyor Batubara Wireless Controller. 
Terinspirasi dari ban berjalan pengangkut batu bara 
krakatau steel. Terdiri dari 3 tingkat conveyor 
dimana ada 2 sistem pengendali yaitu kendali di 
hulu dan di hilir. Pada conveyor pertama dilengkapi 
dengan lori yang akan mengangkut batubara, 
aktivasi conveyor akan diatur secara wireless 
dengan komunukasi ASK TLP dan RLP. 
 
40. Conveyor Oven. 
Ban berjalan yang dilengkapi sistem pemanas, bila 
benda yang dipanaskan telah mencapai suhu yang 
diinginkan maka benda akan digeser ke posisi 
selanjutnya. 
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41. Conveyor Pengangkut Barang dengan 
Pengaturan Berat: 

Conveyor 2 tingkat yang memanfaatkan flexi force 
sebagai pendeteksi berat objek yang akan diangkut. 
Setingan berat dimasukkan melalui keypad, saat 
berat pada lori sudah sesuai dengan berat setingan 
maka lori akan berjalan. 
 
42. Conveyor Pemilih Objek Berdasarkan 

Warna, Memanfaatkan TSL230 dan 
Flexiforce A201. 

Objek dalam hal ini jeruk akan dideteksi intensitas 
warna orangenya dan berat minimalnya, bila 
ternyata memenuhi syarat maka akan dilaih kan ke 
wadah bagus nila tidak maka akan dibuang, 
sebsegai indicator ditambahkan 2 buah LED yang 
menyatakan status dari jeruk yang dipindai. 
 
43. Conveyor Pemilih Objek dengan Bantuan 

Sensor Warna dan Terkendali VB. 
Terdiri dari 2 buah konveyor, konveyor pertama 
bertindak untuk menghantar objek untuk dideteksi 
warnanya kemudian ditampilkan ke VB, konveyor 
kedua bertindak untuk melakukan pemilihan 
terhadap warna objek dimana tiap warna sudah 
memiliki wadah masing-masing. 
 
44. Electronics Brake System Kendaraan Roda 

Empat Memanfaatkan Transducer 
Ultrasonic. 

Dengan bantuan ultrasonic sebagai pendeteksi jarak 
maka perangkat dapat mengkalkulasi jarak aman 
yang harus dipatuhi, bila tiba-tiba jarak dengan 
kendaraan depan semakin mendekat maka mesin 
akan secara otomatis akan mengurangi kelajuan 
dari putaran roda kendaraan. 
 
45. Fuel Dispenser Portabel. 
Alat pengecer bahan baker (bensin, dll) dengan 
pompa AC dan nosel bensin mennyerupai SPBU, 
jumlah volume bahan bakar dihitung dengan 
metode pembacaanputaran motor. 
 
46. Fish Feeder Machine via Ponsel: 
Mesin pemberi makan ikan yang setingan waktu 
pemberian makannya diatur via ponsel. Setingan 
waktu diatur untuk 3 kali pemberian makan dalam 
1 hari. 
 
 
 
 
 
 
 

47. Gondola Pembersih Gedung Bertingkat 
Terkendali Ponsel. 

Dilengkapi dengan pendeteksian tingkat 
kemiringan yang akan menginformasikan posisinya 
melalui pesan singkat (SMS). Pergerakkam 
pemodelan gondola ini diatur oleh SMS yang akan 
diinputkan sesuai dengan bagian jendela yang akan 
dibersihkan. 
 
48. Handwasher Otomatis. 
Pengotomasian proses pencucian tangan dan 
pemberian tisu. Sensor yang digunakan untuk 
mendeteksi keberadaan tangan adalah PIR, 
sedangkan untuk mengatur distribusi tisu 
dipergunakan motor stepper. 
 
49. Intelligent Parking Assistance 

Memanfaatkan Sensor US. 
Mengadopsi teknologi dari mobil Lexus yang dapat 
membuat mobil melakukan parkir parallel secara 
otomatis. Dengan mekanik menyerupai mobil dan 
sensor ultrasonic sebagai pendeteksi jarak, maka 
robot dapat mengkalkulasi ruang parallel yang 
tersedia cukup untuk parkir atau tidak.  
 
50. Jam Digital dengan Output Suara. 
Memanfaatkan ic perekam suara ISD2590 untuk 
melakukan perekaman detik menit dan jam. Saat 
tombol ditekan maka akan ada suara yang 
menunjukkan status jam saat ini. 
 
51. Kamera-Bot. 
Robot kamera dengan pergerakan lengan 3 sudut. 
Di mana arah baca kamera akan selalu ke objek 
meskipun  posisi objek bergerak. 
 
52. Kapal Layar Terkendali. 
Pengendalian gerak dan arah pemodelan kapal 
layar dengan sensor arah mata angin. Yang 
dikendalikan adalah bilah pengendali, motor 
baling-baling, arah layer dan buka tutupnya layer. 
 
53. Kendali Rumah Kaca. 
Sistem akan melakukan pengendalian terhadap 
suhu, kelembapan dari pemodelan rumah kaca, dan 
bias diatur set pointnya. Untuk memantau 
perubahan suhu dan kelembapan digunakan smart 
sensor SHT11. 
 
54. Kursi Mobil Otomatis. 
Adalah aplikasi penggunaan RFID pada mobil, 
RFID akan menggantikan fungsi sebagai kunci 
yang akan mengaktifkan mesin mobil dan menyetel 
posisi duduk pengemudi, untuk tiap user settingan 
posisi duduk akan tercostumize sesuai keinginan 
pengguna. 
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55. Lift Mobil Terkendali. 
Pemodelan showroom mobil bertingkat di mana 
system dapat menentukan mobil mau ditaruh 
dilantai berapa, karena tiap lantai ada kuota tempat 
parkir. 
 
56. Lift Orang dengan Penggerak Motor (AC). 
Pemodelan lift 4 tingkat dengan penggerak motor 
AC,  dan pintu juga terbuka  tertutup secara 
otomatis. Input lantai dimasukkan melalui keypad. 
 
57. Lengan Robot Terkendali Pergerakkan 

Lengan Manusia. 
5 buah motor servo digunakan untuk 
merepresentasikan pergerakan lengan manusia, 
yang digerakkan oleh mekanik yang menyerupai 
sarung tangan, pergerakkan dari tangan dideteksi 
dengan menggunakan variable resistor, sehingga 
didapatkan pergerakkan yang lebih linear. 
 
58. Lift dengan Pengguna Akses Terbatas. 
Identitas dari pengguna lift akan diketahui dari data 
tag RFID yang dipergunakan yang kemudian akan 
ditentukan statusnya untuk mendapatkan permit ke 
lantai tertentu. 
 
59. Mesin Pengupas Kabel. 
Alat bantu untuk mengupas kabel dengan ketebalan 
yang bervariasi. 
 
60. Mesin Cuci Baju Otomatis. 
Pengotomasian prose pencucian, perendaman, 
pembilasan, dan pengeringan oleh pengguna hanya 
cukup dengan menekan satu tombol, maka system 
akan secara otomatis menentukan takaran dari air, 
deterjen, dan softener. Juga dilengkapi dengan 
sensor berat untuk mengetahui berat dari pakaian 
yang akan dicuci. 
 
61. Mesin Penggulung Kertas. 
Merupakan mesin pengatur panjang kertas yang 
akan digulung yang merupakan permodelan dari 
pabrik kertas. Panjang gulungan diinputkan dari 
keypad. Untuk mengetahui panjang kertas yang 
telah digulung menggunakan rotary encoder. 
 
62. Mesin Titrasi dan Stirrer. 
Alat Bantu titrasi zat kimia dengan tambahan 
fungsi pengaduk kontakles. Dimana nilai fluida 
yang dititrasi dapat diatur dengan masukan data 
pada keypad. 
 
 
 

63. Mesin Pengisi Minuman 3 Varian dengan 
Mesin Berjalan: 

Menyerupai mesin pengisi minuman pada restoran, 
tetapi dengan tambahan ban berjalan maka gelas 
cukup diletakkan pada rel yang telah ada, maka 
begitu tumbol pilihan ditekan gelas akan berjalan 
dan diisi opsi mnuman yang dipilih. 
 
64. Mesin Pencampur Warna Cat Terkendali 

PC dengan VB. 
Sensor warna TSL230 dipergunakan untuk 
mendeteksi warna dari cat, VB akan menentukan 
warna apa yang diinginkan dengan mencampur 
warna cyan, magenta, yellow, hitam dan netral 
yang kuntitasnya dapat dipantau. 
 
65. Mesin Pemola Styrofoam dengan 

Antarmuka Visual Basic. 
Untuk membentuk pola pada styrofoam dapat 
dilakukan dengan mode manual maupun otomatis. 
Mode manual akan membentuk styrofoam sesuai 
dengan arah pergerakkan joystick pada VB, 
sedangkan mode otomatis akan membentuk 
styrofoam sesuai dengan pola yang telah dinputkan 
sebelumnya. 
User: Felix (UP). 
 
66. Mesin Penggoreng Donut Otomatis. 
Dengan pengaturan temperature minyak 
penggorengan sehingga kerenyahan donut tetap 
terjaga dan mekanisme pembalik untuk meratakan 
tingkat kematangan. 
 
67. Marker Beacon Pendaratan Pesawat 

Terbang. 
Untuk melakukan pendaratan, pesawat terbang 
dipandu oleh beacon agar dapat mengetahui jarak 
landasan. Tiap-tiap beacaon akan memancarkan 
gelombang radio dengan frekuensi yang spesifik 
dan tiap frekuensi akan merepresentasikan jarak 
pesawat terhadap landasan. 
 
68. Otomasi Jalan Tol. 
Pengotomasian jalan tol dengan menggunakan 
FRID dimana untuk pembayaran akan dilakukan 
dengan mengurangi nilai pulsa dari kartu yang 
dijual dan bisa juga dilakukan pengisian ulang. 
 
69. Otomasi Jalan Tol Bertingkat. 
Pengotomasian jalan tol menggunakan RFID 
dilengkapi dengan pengalihan jalur yang berguna 
untuk pengisian pulsa kartu jalan tol. 
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70. Otomasi Traffic Light. 
Pengaturan system perlintasanlampu merah 4 jalur 
dan 1 kereta api. Dilengkapi sensor-sensor dan 
penggerak motor sebagai animasi penggerak palang 
kereta. 
 
71. Otomasi Jalan Tol dengan pengidentifikasi 

kendaraan. 
Pengotomasian jalan tol dengan menggunakan 
FRID dimana untuk pembayaran akan dilakukan 
dengan mengurangi nilai pulsa dari kartu yang 
dijual dan bisa juga dilakukan pengisian ulang. 
Dengan tambahan pengidentifikasian jenis 
kendaraan dengan sensor sehingga harga yang 
ditentukan untuk tiap kendaraan berbeda. 
 
72. Otomasi Lalulintas dengan Pengaturan  

Delay Memperhitungkan Jumlah Volume 
Kendaraan. 

Sistem akan mampu mengkalkulasi volume 
kendaraan pada lintasan lampu merah dengan 
memanfaatkan sensor Hall efek, sebagai variable 
penentu delay lampu merah, system juga 
dilengkapi dengan simulasi lintasan kereta api. 
 
73. Oven Pemanggang Lapis Legit Otomatis. 
Proses pemanggangan kue lapis legit diatur secara 
otomatis oven ini yang dilengkapi dengan sensor 
suhu untuk memantau suhu didalam oven, keypad 
untuk melakukan setingan jumlah lapisan kue. 
 
74. Papan Reklame 3 sisi. 
Merupakan pemodelan papan reklame dengan 
penggerak yang dapat berputar dengan 
menggunakan tampilan LCD. 
 
75. Papan Reklame 4 Sisi dengan Inputan. 
Merupakan pemodelan papan iklan berputar 
dengan 4 sisi layar yang tampilannya dapat diubah-
ubah dengan bantuan software hyperterminal dan 
input keypad computer. 
 
76. Parkiran Bertingkat Terkendali. 
Sistem parkir pada gedung bertingkat berbasiskan 
RFID dimana para pengguna parker tidak perlu 
repot mencari tempat parker karena di pos masuk 
sudah diketahui tempat parkir mana saja yang 
masih kosong. 
 
77. Pemanggang Jahe Terkendali. 
Adalah alat pemanggang otomatis. Lama 
pemanggangan akan diatur secara otomatis sesuai 
dengan berat benda yang di oven. 
 
 

78. Pemantau Pengendali Bendungan: 
Pemodelan jalur sungai katulampa dengan tiga titik 
bendungan. Tiap-tiap bendungan akan memantau 
ketinggian airnya dan mengatur buka tutupnya 
aliran secara otomatis guna mencegah banjir pada 
satu titik bendungan. 
 
79. Penghitung dan Pengepak Uang Receh: 
Mesin dapat menghitung dan memisahkan uang 
receh sekaligus megepaknya. Recehan 100, 500, 50 
akan terpisah secara otomatis dan sudah dikemas 
dalam wadah silinder plastik.  
 
80. Pengamplas Marmer. 
Ban berjalan dengan tambahan fungsi pengamplas 
yang dilengkai dengan penyemprot air guna 
mengurangi debu. 
 
81. Pengangkut Sampah dengan Lengan 

Mekanik.  
Dengan lengan  mekanik menyerupai mesin 
pengambil boneka dan bak sampah sementara, 
bergerak secara otomatis, untuk mengeruk sampah 
pada bantaran kali. 
 
82. Pengendali Derajat Motor Stepper: 
Pengatur putaran motor stepper dengan 
memasukkan inpun derajat pada keypad, begitu 
data dimasukkan dan dieksekusi maka motor 
stepper akan berputar kearah sudut yang dituju. 
 
83. Pengendali Equalizer. 
Alat pengendali equalizer dari sample musik, 
memanfaatkan variable resistor yang terintegrasi 
dengan motor, senhinga nilai bass, treble dll dapat 
diatur dengan memutar motor ke arah tertentu. 
 
84. Pengendali Gerbang via Ponsel: 
Sistem pembuka dan penutup gerbang otomatis, 
cukup memberikan miscall ke ponsel yang ada 
pada sistem maka selanjutnya akan secara otomtis 
dapat membuka/menutup gerbang serta 
menguncinya. 
 
85. Pengendali Kantin Pabrik: 
Mengatur jam buka kantin pabrik dengan display 
LCD 4X20, kantin akan hanya terbuka hanya pada 
saat-saat tertentu, dan dilengkapi dengan sensor 
pergerakkan yang akan mendeteksi kberadaan 
orang di dalam kantin, bila jam makan sudah habis 
maka sensor akan memindai ada tidaknya orang, 
bila masih ada akan diberikan peringatan sebelum 
secara otomatis menutup pintu. 
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86. Pengendali Vektor Kedalam Bor: 
Pengotomasian pengendali bor pada arah Z, untuk 
mengebor suatu objek cukup dimasukkan nilai 
tertentu dengan bantuan keypad, bila telah 
mencapai nilaiyang dituju maka bor akan secara 
otomatis kembali ke posisi awalnya. 
 
87. Penjemur dan Pengering Kerupuk: 
Alat memiliki sensor cahaya yang akan mendeteksi 
sumber cahaya dalam hal ini matahari, dan dapat 
bergerak mengikuti lintasan pergerakannya. Tapi 
bila intensitas cahaya di lingkungan berkurang 
tanda hari sudah malam maka papan penjemur akan 
ditarik secara otomatis kedalam ruangan pengering. 
 
88. Panel Surya Otomatis: 
Pengotomasian pergerakkan panel surya, agar 
cahaya yang ditangkap oleh panel maksimal, maka 
panel dapat bergerak mengikuti pola lintasan 
matahari karena sistem dilengkapi dengan sensor 
cahaya. 
 
89. Penunjuk Stasiun Dengan Indikator Suara: 
Menggunakan IC perekam suara ISD2590, dan 
RFID dimana saat bis mendekati stasiun maka akan 
ada pembertahuan dari speaker bahwa sudah sampi 
di stasiun tertentu. 
 
90. Plotter Machine: 
Mesin pemola gambar sekaligus pemindainya, 
bergerak pada sumbu X-Y bila diinputkan gambar 
maka alat akan menggambar polanya, begitu juga 
saat ada gambar yang dipindai maka alat akan 
mencopi dan mencetak ulang, juga dapat 
memperbesar dan memperkecil pola. 
 
91. Pemodelan Crane Pengangkat Barang 

Terkendali PC. 
Dengan mekanik yang dapat bergerak berdasarkan 
sumbu x y z, lengan dapat mengangkat barang dan 
meletakkanya sesui dengan koordinat/posisi yang 
telah diinputkan sebelumnya. Pada PC juga 
terekam koordinat yang telah terisi oleh barang 
sehingga dapat melakukan pemaksimalan tempat 
penyimpanan barang. 
 
92. Pemindai Permukaan Objek dengan 

Tampilan VB. 
Merupakan scanner objek 3 dimensi  yang 
memanfaatkan ultrasonic sebagai pendeteksi level 
permukaan tanah terhadap titik referensi sensor, 
data dicatat untuk tiap koordinat x dan y untuk 
kemudian diplot kedalam grafik pada visual basic.  
 
 
 

93. Perangkat Penuntun Orang Buta: 
Mesin dilengkapi dengan output suara dari IC 
ISD2590, dan ultrasonic sehingga dapat membaca 
jarak objek dengan orang dan dapat didengar 
melalui earphone. Yang memungkinkan orang buta 
untuk menghndari ruangan. 
 
94. Speedometer dan Argometer. 
Penunjuk kecepatan dan penempuhan jarak serta 
harganya pada LCD, menyerupai sistem pada taxi. 
Sebagai simluasi putaran roda dipergunakan rotary 
encoder dan optokopler sebagai pembacanya. 
Untuk pengaturan kecepatan ditambahkan 
potensiometer pada motornya. 
 
95. Pemodelan Mesin Pemotong Kayu. 
Menggunakan keypad sebagai input panjang yang 
diinginkan, maka objek dipotong sesuai keinginan. 
Dengan menggunakan OID sebagai peragkat 
pengukur panjang yang akan dipotong. 
 
96. Perangkat Pengatur Pola Pengereman 

Kendaraan Bermotor Memanfaatkan Sensor 
Ultrasonik. 

Sensor ultrasonic akan berfungsi untuk mendeteksi 
jarak kendaraan/halangan yang berada di depan 
kendaaran utama dan akan menentukan proses 
pengurangan kecepatan kendaraan. Kecepatan 
kendaraan akan dipantau oleh sensor optokopler 
dan di tampilkan  ke LCD. 
 
97. Pencatat Waktu, Kecepatan, dan Lap 

Lintasan Balap. 
Sistem akan mencatat waktu tempuh mobil balap 
untuk per lapnya, beserta kecepatannya. Jumlah lap 
yang akan ditempuh dapat diinputkan melalui 
keypad, dengan tampilan pada LCD. 
 
98. Pengendali Pergerakan Motor Servo dengan 

Metode Wireless. 
Penggerak berbentuk steer (piringan) yang 
terhubung dengan potensio untuk mendeteksi arah 
pergerakkan secara analog, yang kemudian akan 
dikirimkan datanya wireless Untuk menggerakan 
motor servo ke arah yang telah di tentukan. 
 
99. Spion Mobil Otomatis: 
Otomatis tertutup bila mobil memasuki celah yang 
sempit, karena menggunakan sensor ulrasonik 
sebagai pendeteksi halangan. dipergunakan motor 
servo karena motor servo dapat bergerak menuju 
derajat (Posisi) Yang diinginkan dengan cepat dan 
torsi yang cukup besar. 
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100. Sensor Gawang (Eagle Eye). 
Menggunakan 2 buah RFID dan tag yang 
ditanamkan pada bola, sehingga bola yang dapat 
dipakai dalam sebuah pertandingan hanya yang 
telah datanya diketahui. Sehingga mencegah terjadi 
kecurangan dengan mengganti bola dengan yang 
tidak standar, selain itu juga dilengkapi dengan 2 
buah sensor laser pointer yang berguna untuk 
menampilkan kecepatan bola saat masuk ke 
gawang. 
 
101. Sistem Pemberi Informasi Kedatangan 

Kereta Api (Modul Kereta Api). 
Sistem terdiri dari 2 bagian yaitu modul pada kereta 
api dan modul pada stasiun. Modul pada bagian 
kereta api berfungsi untuk mendeteksi posisi kereta 
api pada lintasan dan mengetahui jarak dari titik 
pendeteksian yang diwakilkan oleh RFID ke 
stasiun yang terdekat, dan juga mendeteksi 
kecepatan kereta pada titik tersebut sehingga dapat 
diketahui waktu kedatangan kereta yang akan 
dikirimkan informasinya melalui ponsel. 
 
102. Sistem Pemberi Informasi Kedatangan 

Kereta Api (Modul Stasiun). 
Sistem terdiri dari 2 bagian yaitu modul pada kereta 
api dan modul pada stasiun. Modul pada bagian 
stasiun berfungsi untuk menerima pesan kecepatan 
kereta dan melakukan kalkulasi waktu kedatangan 
kereta yang akan diinformasikan melalui LCD dan 
suara dengan bantuan IC ISD. 
 
103. Selimut Pemanas Terkendali 

Mikrokontroler. 
Selimut akan mengalirkan panas sesuai nilai 
setingan yang diinputkan melalui keypad, 
temperature terdeteksi mempergunakan LM35, 
aliran udara panas akan dihantarkan oleh blower 
udara panas. 
 
104. Smart Home dengan Pengendalian 

Lampu. 
Tiap koridor ruangan akan dipasangi sensor yang 
mendeteksi arah datang atau perginya objek 
sehingga lampu tidak akan menyala sia-sia saat 
ditinggalkan orang. Juga dilengkapi dengan sensor 
pendeteksi pergerakkan, sehingga bila pada 
ruangan tersebut tidak ada objek yang bergerak 
dalam jangka waktu tertentu maka lampu pada 
ruangan akan padam. 
 
 
 
 
 
 

105. ‘Tokyo Drift’ Parking Sistem: 
Terinspirasi dari parkiran pada film tokyo drift, 
sistem parker menyerupai desain mekanik dari 
bianglala, tiap tiap pemilik memiliki slot parkirnya 
sendiri dengan identifikasi menggunakan magnetic 
card reader, kartunya bias dari kartu KTM, ATM 
dll, yang memiliki pita magnetic. 
 
106. Traffic Management dengan Tampilan 7 

Segment. 
Simulator perempatan jalan raya dengan lampu 
merah yang delay waktunya ditampilkan pada 7 
segment. 
 
107. Traffic Management System dengan 

Pendeteksi Pelanggaran Perlintasan. 
Pemodelan lintasan perempatan jalan raya dengan 8 
lajur dan lampu merah yang waktu aktivasinya 
ditentukan oleh kepadatan kendaraan pada tiap 
lajurnya. Juga dilengkapi dengan pendeteksi 
Pelanggaran Perlintasan. 
 

Tema Pengamanan: 
 
108. Apartement Security System. 
Memiliki 2 sistem utama, yaitu ruang pengendali 
keamanan dan kamar-kamar. Untuk dapat 
membuka pintu utama diinputkan password melalui 
keypad. Juga dapat berkomunikasi dengan pemilik 
kamar via intercom. Kanal komunikasi pos 
pengamanan dan kamar menggunakan metode 
ASK TLP dan RLP. 
 
109. Electronics Brake System Kendaraan 

Roda Empat Memanfaatkan Transducer 
Ultrasonic. 

Dengan bantuan ultrasonic sebagai pendeteksi jarak 
maka perangkat dapat mengkalkulasi jarak aman 
yang harus dipatuhi, bila tiba-tiba jarak dengan 
kendaraan depan semakin mendekat maka mesin 
akan secara otomatis akan mengurangi kelajuan 
dari putaran roda kendaraan. 
 
110. Intelligent Parking Assistance 

Memanfaatkan Sensor US. 
Mengadopsi teknologi dari mobil Lexus yang dapat 
membuat mobil melakukan parkir parallel secara 
otomatis. Dengan mekanik menyerupai mobil dan 
sensor ultrasonic sebagai pendeteksi jarak, maka 
robot dapat mengkalkulasi ruang parallel yang 
tersedia cukup untuk parkir atau tidak. 
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111. Mesin Absensi dan Pengaman via Ponsel. 
Sistem absensi sekolahan dengan menggunakan 
RFID dimana setiap sekolahan memiliki 
identitasnya masing-masing dan akan melakukan 
absensii setiap waktu yang telah ditentukan. Bila 
siswa yang bersangkutan tidak ada saat diabsen 
maka akan secara otomatis mengirim berita ke 
ponsel orang tua siswa. 
 
112. Mall Security System. 
Sistem pengamanan produk yang dijajakan di mall 
dengan memanfaatkan RFID tag, dan pada pintu 
keluar dipasangi readernya dan pengirim sinyal 
bahaya ke pos security secara wireless. 
Pada pintu keluar juga terpasang LCD sehingga 
dapat diketahui produk yang melewati pintu. 
 
113. Pengaman Bank Berlapis. 
Menggunakan password dan kartu RFID untuk 
meningkatkan keamanan pada system security. 
 
114. Pengaman Cluster Perumahan via Ponsel 

dan Pinchcard. 
Tiap-tiap perumahan memiliki kartu dengan pola 
yang berbeda juga dilengkapi dengan password 
yang berbeda. Bila terjadi penerobosan ke dalam 
rumah maka sensor akan aktif dan mengirimkan 
tanda bahaya ke pos perumahan melalui kanal 
ponsel. Begitu juga saat rumahnya kebakaran. 
 
115. Pengaman Mobil via Ponsel.  
Sistem alarm mobil tetapi menggunakan teknologi 
ponsel. Bila sebelumnya alarm mobil 
mengeluarkan suara dengan alat ini sinyal bahaya 
akan dikirim ke ponsel pemiliok kendaraan. 
 
116. Pengaman Parkiran Bertingkat: 
Merupakan system pengamanan parkiran dengan 
system kartu isi ulang menggunakan RFID. Jadi 
pada system pintu masuk, pintu keluar, dan tempat 
reload pulsa . 
 
117. Pengaman Parkiran: 
Sistem secure parking, sistem terdiri dari beberapa 
slot tempat parkir dengan 1 pintu masuk dan 1 
pintu keluar, pengemudi tidak perlu repot mencari 
tepat parker karena akan dinformasikan di pinu 
masuk, hal ini dapatdilakukan karena posisi dari 
slot parkir terpantau dengan sensor. 
 
118. Pengaman Rumah dengan AVR. 
Sistem pengaman rumah berbasis pengendali AVR, 
dilengkapi sensor kebakaran dan maling. 
 

119. Pengaman Rumah dengan Movement 
Detektor n Telemetri. 

Sistem pengaman rumah dengan pendeteksi 
kebakaran dan sensor pergerakan untuk mendeteksi 
penyusup, dan akan mengirim peringatan bahaya 
ke ponsel pemilik rumah. 
 
120. Pengaman Showroom Mobil. 
Menggunakan PIR , sebagai pendeteksi 
pergerakkan, bila aktif maka ponsel yang ada pada 
sistem secara otomatis akan mengirimkan signal 
bahaya ke ponsel pemilik showroom. 
 
121. Pengaman Stadion. 
Pemonitor jumlah penonton di stadion dengan 
mengatur pintu masuk dan pintu keluar, bila jumlah 
penonton didalam stadium melebihi kapasitas maka 
pintu masuk akan secara otomatis menutup 
sedangkan pintu keluar terbuka dan begitu 
sebaliknya, juga dilengkapi dengan sensor 
kebakaran dan sunroof yang dapat terbuka saat 
kebakaran terdeteksi. 
 
122. Pengaman Rumah dengan Pemonitoran 

Melalui Komputer. 
Status dari rumah akan dimonitor melalui PC saat 
pengaman diaktifkan maupun tidak. System akan 
mengatur proses penguncian pintu dan 
pendeteksian pergerakan yang tidak diinginkan di 
dalam rumah saat pengaman aktif. Bila terjadi 
penerobosan melalui pintu maupun jendela maka 
system akan mengirimkan SMS sinyal bahaya. 
 
123. Pengaman Mobil dengan Pendeteksi 

Pergerakan via Ponsel. 
Meningkatkan fungsi pengamanan pada kendaraan 
dengan penambahan sensor pendeteksi pergerakan 
yang akan aktif saat kendaraan dicuri. Pada jendela 
kendaraan juga dipasangi sensor phototransistor 
untuk mendeteksi penerobasn melalui jendela. Dan 
saat mendeteksi adanya bahaya pencuri maka 
system akan mengirimkan pesan bahaya ke nomor 
pemilik. 
 
124. Pengaman Kendaraan dengan 

Identifikasi Pengguna Memanfaatkan RFID. 
Tag RFID akan menggantikan fungsi kunci 
kendaraan untuk membuka pintu dan mengaktifkan 
mesin. System juga dilengkapi dengan perekam 
jarak tempuh kendaraan menggunakan optokopler 
yang terpasang pada roda. 
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125. Pintu Pengaman Ruangan dengan 
Identifikasi RFID. 

Pada pintu terdapat RFID untuk mengidentifikasi 
orang yang diijinkan memasuki ruangan. Untuk 
memperkuat fungsi pengaman maka pada LCD 
akan muncul pertanyaan yang memastukan bahwa 
kartu RFIDnya tidak disalah gunakan 
 
126. Pengaman Koper dengan Informasi GPS 

via Ponsel. 
Saat koper berada jauh dari pemilik (hilang) maka 
GPS yang berada pada koper akan mendeteksi 
koordinat koper pada permukaan bumi kemudian 
mengirimkan ke ponsel pemilik melalui SMS.  
 
127. Secure Parking dengan Password. 
Pada pintu masuk dan pintu keluar dipasang 
keypad sebagai input password, untuk bias 
memasuki tempat parker makaperlu diinputkan 
password yang telah dimiliki oleh pemilik 
kendaraan sehingga tidak sembarangan kendaraan 
dapat memasuki tempat parker. Pada pintu keluar 
juga diinputkan password dan dapat mengetahui 
berapa lama mobil parker serta tariff yang 
dikenakan. 
 
128. Secure Parking dengan Database PC: 
Sistem pengaman parkiran mobil menggunakan 
RFID, dimana setiap transaksi yang terjadi di 
simpan dalam database berbasis VB sehingga data 
termonitor dengan rapih. 
 
129. Secure Parking dengan PinchCard: 
Sistem keamanan Parkiran dengan kartu lubang 
berpola, menggunakan optokopler slot sebagai 
pembaca pola, dilengkapi dengan jam dan 
penyimpanan password. Dengan 1 pintu masuk dan 
1 pintu keluar. 
 
130. Shortcircuit Protection Power Supply: 
Aplikasi dari ic reg L200, yang memiliki fasilitas 
anti konslet bila + dan – terhubung. 
 

Tema PC: 
 
131. Aplikasi Sensor TGS xxxx sebagai 

Detektor Asap (Gas). 
Merupakan aplikasi dari penggunaan sensor-sensor 
gas produksi Figarro, ditampilkan pada LCD, bias 
juga melalui PC dan di cetak ke kertas, juga untuk 
mengukur kadar polusi kendaraan bermotor. 
 
 

132. Conveyor Pemilih Objek dengan 
Bantuan Sensor Warna dan Terkendali VB. 

Terdiri dari 2 buah konveyor, konveyor pertama 
bertindak untuk menghantar objek untuk dideteksi 
warnanya kemudian ditampilkan ke VB, konveyor 
kedua bertindak untuk melakukan pemilihan 
terhadap warna objek dimana tiap warna sudah 
memiliki wadah masing-masing. 
 
133. Maze Mapping Robot. 
Robot pemeta jalur, bila robot diletakkan pada jalur 
dengan pola acak maka robot dapat mencari jalan 
keluarnya sekaligus dapat memetakannya dengan 
visualisasi VB. 
 
134. Mesin Pemungutan suara dengan VB 

dan printable. 
Pemodelan pemungutan suara secara digital dimana 
untuk mencoblos cukup dengan mendaftarkan KTP 
yang telah ditanamkan RFID dan data hasil 
pemilihan terekam langsung di VB dan sebagai 
penunjuk bukti otentik data dapat diprint dengan 
bantuan printer LX-800. 
 
135. Mesin Absensi dan Pengaman via Ponsel. 
Sistem absensi sekolahan dengan menggunakan 
RFID dimana setiap sekolahan memiliki 
identitasnya masing-masing dan akan melakukan 
absensii setiap waktu yang telah ditentukan. Bila 
siswa yang bersangkutan tidak ada saat diabsen 
maka akan secara otomatis mengirim berita ke 
ponsel orang tua siswa. 
 
136. Mesin Pencampur Warna Cat 

Terkendali PC dengan VB. 
Sensor warna TSL230 dipergunakan untuk 
mendeteksi warna dari cat, VB akan menentukan 
warna apa yang diinginkan dengan mencampur 
warna cyan, magenta, yellow, hitam dan netral 
yang kuntitasnya dapat dipantau. 
 
137. Mesin Pemindai Permukaan Objek 

dengan Sensor Mechanical Probe. 
Visual basic dipergunakan untuk mengintepretasi 
hasil pendeteksian objek. Mekanik akan berbentuk 
crane yang dapat bergerak ke arah sumbu x y dan z 
untuk mengidentifikasi permukaan objek secara 
menyeluruh. 
 
138. Papan Reklame 4 Sisi dengan Inputan. 
Merupakan pemodelan papan iklan berputar 
dengan 4 sisi layar yang tampilannya dapat diubah-
ubah dengan bantuan software hyperterminal dan 
input keypad computer. 
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139. Pemindai Permukaan Objek dengan 
Tampilan VB. 

Merupakan scanner objek 3 dimensi  yang 
memanfaatkan ultrasonic sebagai pendeteksi level 
permukaan tanah terhadap titik referensi sensor, 
data dicatat untuk tiap koordinat x dan y untuk 
kemudian diplot kedalam grafik pada visual basic.  
 
140. Pemodelan Crane Pengangkat Barang 

Terkendali PC. 
Dengan mekanik yang dapat bergerak berdasarkan 
3 sumbu utama x y z, lengan dapat mengangkat 
barang dan meletakkanya sesui dengan 
koordinat/posisi yang telah diinputkan sebelumnya. 
Pada PC juga terekam koordinat yang telah terisi 
oleh barang sehingga dapat melakukan 
pemaksimalan tempat penyimpanan barang. 
 
141. Pemodelan Crane Pemindah Barang 

Pada Pergudangan Memanfaatkan Visual 
Basic. 

Dengan antarmuka visual basic untuk 
mengendalikan pergerakkan crane dan dilengkapi 
dengan mode otomatis dalam pemindahan barang. 
Crane akan bergerak pada sumbu x y dan z. 
 
142. Secure Parking dengan Database PC: 
Sistem pengaman parkiran mobil menggunakan 
RFID, dimana setiap transaksi yang terjadi di 
simpan dalam database berbasis VB sehingga data 
termonitor dengan rapih. 
 
143. Sensor Suhu 8 Channel to PC with AVR 

Mikrokontroler: 
Dengan menggunakan internal adc dari avr data 
suhu dari delapan buah sensor suhu LM35 untuk 
kemudian ditampilkan pada PC dengan bantuan 
hyperterminal. Proses sampling data dapat dipilih 
waktunya. 
 
144. Temperatur Measuring dengan VB: 
Metode pengukuran temperature menggunakan 
sensor suhu LM35 dengan tampilan pada visual 
basic. Tampilan pada VB di desain menyerupai 
thermometer analog dengan jarum yang dapat 
bergerak bila ada perubahan suhu.  
 
145. Traffic Management System Lampu Lalu 

Lintas dengan Perhitungan Tingkat 
Kepadatan Kendaraan. 

Pemodelan lintasan perempatan jalan raya dengan 8 
lajur dan lampu merah yang waktu aktivasinya 
ditentukan oleh kepadatan kendaraan pada tiap 
lajurnya. Antrian kendaraan dipindai menggunakan 
sensor logam. Visual Basic juga digunakan untk 
memonitoring status dari perlintasan tersebut. 

 

Tema Pengukuran: 
 
146. Aplikasi Sensor TGS xxxx sebagai 

Detektor Asap (Gas). 
Merupakan aplikasi dari penggunaan sensor-sensor 
gas produksi Figarro, ditampilkan pada LCD, bias 
juga melalui PC dan di cetak ke kertas, juga untuk 
mengukur kadar polusi kendaraan bermotor. 
 
147. Alat Pengukur Kadar CO, NO, dan HC 

Kendaraan Bermotor. 
Menggunakan 3 buah sensor untuk mendeteksi 
kadar gas pada saluran buang kendaraan, alat 
diaktifkan selama interval waktu tertentu untuk 
mendapatkan bacaan yang stabil. Hasil pengukuran 
akan ditampilkan pada LCD. 
 
148. Aplikasi Penggunaan Kompas Digital 

dalam Pengaturan Arah Bacaan Antena. 
Kompas digital akan mendeteksi medan magnet 
bumi dan menginformasikan arah mata angina ke 
mikrokontroler sehingga system akan memiliki 
fungsi pengingat arah meskipun antenna diletakkan 
sembarangan. 
 
149. Conveyor Pemilih Objek dengan 

Bantuan Sensor Warna dan Terkendali VB. 
Terdiri dari 2 buah konveyor, konveyor pertama 
bertindak untuk menghantar objek untuk dideteksi 
warnanya kemudian ditampilkan ke VB, konveyor 
kedua bertindak untuk melakukan pemilihan 
terhadap warna objek dimana tiap warna sudah 
memiliki wadah masing-masing. 
 
150. Capacitance Meter . 
Alat pengukur kapasitansi kapasitor, nilai dari 
kapasistansi akan ditampilkan pada LCD, metode 
pengukuran kapasistansi didapak dari hasil 
kombinasi resistansi dan capasitor ic timer 555. 
output berupa frekuensi yang akan dicacah oleh 
mikro. 
 
151. Display 7 Seg 12inch, Konversi Suhu dari 

Input 4-20mA. 
Hardware output arus standar industri 4-20mA 
dengan pengendali AVR dan sinyal yang telah 
terkondisi akan dikonversi ke output suhu. 
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152. Humidity, Temperatur, and Pressure 
Detection. 

Merupakan metode pengukuran kelembapan, suhu, 
dan tekanan dengan menggunakan sejulah sensor, 
dan di tampilkan pada LCD. 
 
153. Instrumentasi Pengusir Nyamuk. 
Instrument yang menghasilkan frekuensi dari 
transduser ultrasonic yang beresonansi pada 
frekuensi yang tidak disukai oleh nyamuk sehingga 
nyamuk enggan mendekat. 
 
154. Jam Digital dengan Output Suara. 
Memanfaatkan ic perekam suara ISD2590 untuk 
melakukan perekaman detik menit dan jam. Saat 
tombol ditekan maka akan ada suara yang 
menunjukkan status jam saat ini. 
 
155. Kalibrator Nada Gitar Bass. 
Alat untuk mengkalibrasi nada pada bass, sehingga 
dapat diketahui tingkat nadanya yang akan 
ditampilkan pada LCD. Menggunakan penguat 
operational sebagai pengkondisi signal sebelum 
diumpankan ke mikro kontroler. 
 
156. Kenotometer. 
Pengukur kecepatan angin, menggunakan metode 
pembacaan putaran dari rotary encoder. Semakin 
kencang kecepatan angina maka akan semakin 
banyak pula nilai cacahannya, sehingga nilai 
cacahan dapat dikalkulasi sebagai nilai kecepatan. 
 
157. kWh meter Telemetri. 
Pengendalian penggunaan listrik perumahan 
dengan metode prabayar (pulsa), dimana pengisian 
pulsa dapat dilakukan secara telemetri dengan 
protocol komunikasi yang dipilih bias dengan 
telepon selular atau ASK TLP n RLP. Nilai 
penggunaan daya dibaca pada kecepatan putar 
piringan meteran. 
 
158. Konverter Suhu dan Kelembapan ke 

Frequency. 
Perangkat pengukur suhu dengan penggunaan 
sensor LM35 dan kelembapan untuk kemudian 
dikonversi menjadi frequensi terskala. 
 
159. Level (Fluid) Monitoring via Ponsel. 
Pengukuran kedalaman fluida dengan 
menggunakan ultrasonic yang ditampilkan ke LCD, 
gelombang ultrasonic akan ditembakkan ke 
permukaan air, kemudian receicer akan menunggu 
sinyal pantulan. kemudian dikalkulasi sedemikian 
rupa. Ponsel ditambahkan, jika ingin mengetahui 
ketinggian permukaan saat ini cukup kirim SMS, 
maka ponsel system akan membalasnya. 

 
160. Level (Fluid) Monitoring and Controlling 

via Ponsel. 
Pengukuran dan pengendali kedalaman fluida 
dengan  sensor opto pantul sebagai pendeteksi 
batas ketinggian dan pompa AC sebagai penyedot 
air. Ketinggian permukaan air dapat diatur melalui 
SMS, begitu juga bila ingin mengetahui kedalaman 
di tangki. 
 
161. Pemantau Suhu Ruangan via Ponsel. 
Menggunakan sensor suhu lm35 mengetahui pada 
ruangan cukup memberi miscall. 
 
162. Pengukur Jarak Objek dengan Metode 

US: 
Menggunakan modul sensor ultrasonic PING))) 
dengan jarak objek maksimal mencapai 6 meter. 
Jarak terukur akan ditampilkan di LCD. 
 
163. Pemindai Permukaan Objek dengan 

Tampilan VB. 
Merupakan scanner objek 3 dimensi  yang 
memanfaatkan ultrasonic sebagai pendeteksi level 
permukaan tanah terhadap titik referensi sensor, 
data dicatat untuk tiap koordinat x dan y untuk 
kemudian diplot kedalam grafik pada visual basic.  
 
164. Prototype Scoring Bola Basket: 
Dengan display 7segment, dan menampilkan rekam 
pertandingan bola basket baik score, babak, waktu 
dan indicator lainnya. 
 
165. Pemantau dan Pengendali Debit Air 

Menanfaatkan Flow Sensor Paddle Wheel. 
Flow sensor akan mendeteksi debit air yang 
mengalir melalui suatu kanal dan dinformasikan 
melalui LCD, bila debit aliran tiba-tiba melebihi 
nilai debit rata-rata maka system akan 
mengaktifkan motor servo untuk membuka 
bendungan sehingga debit berkurang, begitu juga 
saat debit dibawah nilai rata-rata maka system akan  
menahan aliran air sehingga debit meningkat. 
 
166. Perangkat Pembangkit Gelombang Sinus 

Berbasis Pengendali Mikro. 
Merupakan perangkat instrumentasi yang akan 
mengeluarkan gelombang sinus dengan nilai 
frekuensi yang dapat diatur melalui keypad dan 
juga dilengkapi dengan pengaturan span untuk 
amplitude. 
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167. Perangkat Pengukur Jarak Pada 3 Arah 
dengan Keluaran Suara. 

Menggunakan sensor ultrasonic dalam mendeteksi 
halangan pada arah yang berbeda kemudian jarak 
terdeteksi akan ditampilkan pada LCD. Sebagai 
tambahan, hasil pengukuran akan ditampilkan 
berupa suara dengan bantuan ISD. 
 
168. Salinometer: 
Alat ukur kadar garam sebuah larutan, dengan 
menggunakan probe khusus dan tampilan pada 
LCD. 
 
169. Speedometer dan Argometer. 
Penunjuk kecepatan dan penempuhan jarak serta 
harganya pada LCD, menyerupai sistem pada taxi. 
Sebagai simluasi putaran roda dipergunakan rotary 
encoder dan optokopler sebagai pembacanya. 
Untuk pengaturan kecepatan ditambahkan 
potensiometer pada motornya. 
 
170. Shortcircuit Protection Power Supply: 
Aplikasi dari ic reg L200, yang memiliki fasilitas 
anti konslet bila + dan – terhubung. 
 
171. Stopwatch Digital Berbasis 

Mikrokontroler: 
Dengan tampilan LCD 2x16, sytem akan 
melakukan pencatatan waktu dengan bantuan 
pencacahn dari timer internal mikro. Disertai 
tombol untuk start/stop, lap. 
 
172. Speed Checker. 
Pendeteksi kecepatan mobil bergerak berbentuk 
senjata genggam (Gun) memanfaatkan transduser 
ultrasonic, dengan tampilan menyerupai tembakan, 
digunakan 2 pasang ultrasonic yang diletakkan 
dengan jarak tertentu dan hasil perhitungan 
kecepatan akan ditampilkan pada LCD 2x16. 
 
173. Temperatur Measuring dengan VB: 
Metode pengukuran temperature menggunakan 
sensor suhu LM35 dengan tampilan pada visual 
basic. Tampilan pada VB di desain menyerupai 
thermometer analog dengan jarum yang dapat 
bergerak bila ada perubahan suhu.  
 
174. Tensimeter Wireless. 
Pengukuran tekanan darah pasien menggunakan 
sensor tekanan udara buatan Motorola. Kemudian 
data akan di kirim ke pusat kendali secara wireless, 
sehingga para perawat tidak perlu berputar dari satu 
ruangan ke ruangan lain. 
 
 

175. Thermometer dengan Output Suara: 
Pengukukuran suhu mengunakan sensor suhu 
LM35, dengan penambahan ic isd2590 yang dapat 
melakukan perekaman audio. Sehingga juga dapat 
didengar suhu yang telah terukur selain pada 
tampilan LCD.  
 
176. Tensimeter Digital via Ponsel: 
Pengukur tekanan darah manusia dengan computer 
sebagai servernya. Kemudian data pasien akan 
dikirimkan ke ponsel dokter sehingga informasi 
kondisi pasien dapat termonitor setiap saat. 
 
177. Timbangan Barang Digital 

Memanfaatkan Flexiforce A201. 
Flexi force adalah sensor berat yang datanya 
berupa perubahan resistansi,  berat objek akan 
ditampilkan pada LCD 4x20, juga dilengkapi 
dengan inputan keypad yang diekspansikan 
menjadi 128 tombol, yang berfungsi sebagai 
database objek yang diukur, begitu ditekan keypad 
sesui dengan objek maka harga objek akan 
langsung tampil. 
 
178. Timbangan Badan dengan Body Mass 

Index. 
Memanfaatkan sensor berat flexiforce, system akan 
membaca berat dari objek yang terukur dan 
ditampilkan pada LCD 2x16 dilengkapi juga 
dengan keypad sebagai input tinggi badan sehingga 
bias dihasilkan nilai BMI dari objek terukur. 
 
179. Telemetri Pengukuran Temperatur 

Pasien Menggunakan Ponsel. 
Menggunakan sensor suhu LM35 untuk mendeteksi 
temperature tubuh pasien dan ponsel yang 
memudahkan tim medis untuk memantau 
temperature pasien setiap saat tampa harus berada 
di dekat pasien, cukup dengan mengirimkan pesan 
pendek kode pasien yang ingin diukur 
temperaturnya maka akan didapatkan pesan yang 
berisikan temperature tubuh pasien. 
 
180. Voltmeter AC Digital dengan Tampilan 

PC. 
Mengukur tegangan AC antara 0-220 volt dengan 
trafo khusus yang didesai dengan perbandingan 
1:10 ,1:50 ,1:100. juga dilengkapi dengan output 
untuk ditampilkan pada computer via 
hyperterminal. 
 

Tema Perparkiran: 
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181. Aplikasi Sensor Logam Sebagai 
Pengaman System Parkir  Apartemen. 

Dengan tambahan 2 buah sensor logam yang 
berada pada pintu masuk dan pintu keluar sebagai 
pendeteksi keberadaan mobil dan dilengkapi 
dengan keypad sebagai input password. 
 
182. Parkiran Bertingkat Terkendali. 
Sistem parkir pada gedung bertingkat berbasiskan 
RFID dimana para pengguna parker tidak perlu 
repot mencari tempat parker karena di pos masuk 
sudah diketahui tempat parkir mana saja yang 
masih kosong. 
 
183. Pengaman Showroom Mobil. 
Menggunakan PIR , sebagai pendeteksi 
pergerakkan, bila aktif maka ponsel yang ada pada 
sistem secara otomatis akan mengirimkan signal 
bahaya ke ponsel pemilik showroom. 
 
184. Pengaman Parkiran Bertingkat: 
Merupakan system pengamanan parkiran dengan 
system kartu isi ulang menggunakan RFID. Jadi 
pada system pintu masuk, pintu keluar, dan tempat 
reload pulsa . 
 
185. Pengaman Parkiran dengan AVR: 
Sistem secure parking dengan menggunakan 
pengendali AVR, sistem terdiri dari beberapa slot 
tempat parkir dengan 1 pintu masuk dan 1 pintu 
keluar, pengemudi tidak perlu repot mencari tepat 
parker karena akan dinformasikan di pinu masuk, 
hal ini dapatdilakukan karena posisi dari slot parkir 
terpantau dengan sensor. 
 
186. ‘Tokyo Drift’ Parking Sistem: 
Terinspirasi dari parkiran pada film tokyo drift, 
sistem parker menyerupai desain mekanik dari 
bianglala, tiap tiap pemilik memiliki slot parkirnya 
sendiri dengan identifikasi menggunakan magnetic 
card reader, kartunya bias dari kartu KTM, ATM 
dll, yang memiliki pita magnetic. 
 

Tema Robot: 
 
187. Frequency Follower Robot. 
Salah satu aplikasi dari dunia robotic, yaitu robot 
pencari frekuensi. Frekuensi yang dicari adalah 
frekuensi dari gelombang ultrasonic yaitu 40kHz, 
di robot dipasangkann receiver ultrasonic 
sedangkan transmitter di pasang terpisah. Receiver 
dapat berputar 180o dengan bantuan motor stepper 
sehingga jangkauan bacaan ultrasonic menjadi 
lebih lebar. 

 
188. Fire Fighting Robot. 
Robot pemadam kebakaran Pendeteksi sumber 
panas (cahaya) dipergunakan sensor cahaya dan 
sensor panas yang jenisnya dapat dipilih. 
Dilengkapi dengan motor fan DC untuk 
memadamkan sumber api. Robot akan dengan 
otomatis mencari sumber api dan panas dengan 
pola pergerakkan tertentu. 
 
189. Kamera-Bot. 
Robot kamera dengan pergerakan lengan 3 sudut. 
Di mana arah baca kamera akan selalu ke objek 
meskipun  posisi objek bergerak. 
 
190. Laser Pointer Follower Robot w/ 1 

Sensor. 
Robot yang arah pergerakkannya di tentukan oleh 
jumlah pemberian signal dari laser pointer, sensor 
yang digunakan adalah photocell. Menggunakan 2 
buah motor sebagai penggeraknya.  
 
191. Laser Pointer Follower Robot w/ 8 

Sensor. 
Robot yang arah pergerakkannya di tentukan oleh 
pemberian signal dari laser pointer ke posisi sensor 
yang di inginkan sebanyak 8 kondisi, sensor yang 
digunakan adalah LDR. Menggunakan 2 buah 
motor sebagai penggeraknya.  
 
192. Line Follower Robot w Movement 

Detector. 
Aplikasi dari robot pengikut garis, dengan 
penambahan sensor pendeteksi gerakan passive 
infra red, yang berguna untuk menuntun robot 
kembali ke jalurnya bila melenceng. Sebagai 
pendeteksi jalur dipergunakan optokopler pantul. 
 
193. Lengan Robot Terkendali Pergerakkan 

Lengan Manusia. 
5 buah motor servo digunakan untuk 
merepresentasikan pergerakan lengan manusia, 
yang digerakkan oleh mekanik yang menyerupai 
sarung tangan, pergerakkan dari tangan dideteksi 
dengan menggunakan variable resistor, sehingga 
didapatkan pergerakkan yang lebih linear . 
 
194. Lengan Robot Berjari Berbasis 

Pengendali Mikro. 
Motor servo berfungsi sebagai actuator 
pergerakkan mekanik robot berbentuk lengan 
dengan 3 jari penggenggam yang digerakkan oleh 
sarung tangan khusus. 
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195. Robot ‘Dono’: 
Robot pengentar barang dengan lengan, jemari 
kepala dan roda sebagai penggeraknya. 
 
196. Maze Mapping Robot. 
Robot pemeta jalur, bila robot diletakkan pada jalur 
dengan pola acak maka robot dapat mencari jalan 
keluarnya sekaligus dapat memetakannya secara 
wireless untuk dikirimkan ke PC dengan visualisasi 
VB. User: Wisnu (Trisakti). 
 
197. Robot Laba-Laba: 
Robot berkaki menyerupai laba2, dengan 
penggerak motor servo dan motor stepper, robot 
bergerak kearah koordinat X-Y yang diinputkan. 
 
198. Robot Pemindah Barang: 
Membaca sinar IR yang dipancarkan pada rak, 
robot dilengkapi dengan receiver IR, sehingga 
dapat mengetahui posisi penempatan barang. 
 
199. Robot Pemungut Sampah. 
Menyerupai mesin penyapu jalan raya, dimana 
robot dapat menyapu sampah dan 
mengumpulkannya. Bila bak penampungan sudah 
penuh maka robot akan kembali ke home untuk 
membuang sampah yang telah dikumpulkan. 
 
200. Robot 2 Lengan Pemain Gamelan: 
Gamelan 8 nada dimainkan secara simultan oleh 
robot, nada yang dimainkan dimasukan melaui 
keypad. Mode otomatis akan membuat system 
(lengan) bergerak mengikuti birama yang telah 
diinputkan sebelumnya. 
 
201. Robot Pengikut Cahaya Memanfaatkan 

Sensor Photocell. 
Dengan 8 buah photocell yang terdistribusi pada 
permukaan rangka robot maka robot akan bergerak 
ke arah sumber cahaya yang memiliki intensitas 
cahaya tertinggi. Robot memiliki 2 buah motor dc 
gearboks sebagai penggerak utama. 
 
202. Robot Terkoordinat via Ponsel: 
Robot dengan penggerak motor stepper, dan dapat 
dinstruksikan untuk bergerak menuju koordinat 
yang dituju dengan input sms dari ponsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

203. Robot Terkoordinat Pembawa Barang n 
Avoider: 

Robot bergerak pada sumbu X-Y akan membawa 
objek menuju koordinat yang dimaksud, bila ada 
halangan maka robot akan menghindar dan akan 
mencari jalur alternative menuju koordinat yang 
dituju. Sebagai pendeteksi halangan digunakan 
sensor ultrasonic. 
 
204. Robot Penyedot Debu. 
Robot akan mendeteksi kotoran/debu pada 
permukaan lantai dengan gerak scanning sehingga 
dapat menjangkau seluruh bidang, untuk 
mendeteksi halangan yang berada di depan robot 
mempergunakna sensor ultrasonic. 
 
205. Robot Pendeteksi Intensitas Cahaya. 
Dengan penggerak 4 roda, robot dapat bergerak 
bebas mencari  intensitas cahaya tertinggi pada 
lingkungan. Menggunakan sensor cahaya yang 
diletakkan pada 8 arah untuk memperlebar range 
pembacaan. 
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