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Abstrak 

Sebuah sistem ekperimental telah dikembangkan untuk mempelajari fenomena Efek Kacang Brasil dengan 

peningkatan akurasi pada waktu periodik vibrasi menggunakan otomasi hidup-mati. Pada sistem ini digunakan 

beberapa komponen utama, yakni; (1) penggetar berupa speaker, (2) wadah dan sistem granular, (3) penguat 

daya, (4) pembangkit sinyal, (5) relay, (6) Arduino Uno, (7) servo, dan (8) kamera digital yang terhubung 

dengan servo. Komponen ke-(5) dan komponen ke-(7) merupakan komponen pengembangan yang berfungsi 

untuk melakukan otomasi hidup-mati pada vibrator serta menangkap citra kondisi sistem granular pada wadah 

yang terbuat dari akrilik. Lama waktu vibrator dalam keadaan hidup serta lama waktu dalam keadaan mati 

diunggah menggunakan Arduino. Citra kondisi sistem granular diambil selama vibrator dalam keadaan mati. 

Untuk menguji efektifitas sistem ini, maka telah dilakukan pengamatan terhadap pergerakan intruder tunggal 

dalam sistem granular dengan variasi frekuensi serta amplitudo vibrator. 

Kata-kata kunci: efek kacang Brasil, granular, intruder, otomasi 

PENDAHULUAN 

Material granular merupakan material yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari, diantara 

contohnya adalah gula, garam, beras, dan pasir. Bahan granular terdiri dari butiran berdimensi kecil dalam 

jumlah yang besar, yang dapat bersifat padat, cairan, ataupun gas. Tiga sifat ini dapat muncul bersamaan dalam 

kondisi tertentu [1] [2]. Efek Kacang Brazil merupakan salah satu fenomena pada material granular dimana 

butiran yang lebih besar dapat naik mencapai permukaan sistem granular ketika sistem diberikan vibrasi [3]. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengamati efek kacang Brasil baik secara simulasi komputasi [4] 

maupun berbasis eksperimen riil [6].  

 

 

Gambar 1. Fenomena Efek Kacang Brazil. 

(sumber: Gsrdzl) 
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Terjadinya efek kacang Brasil dipengaruhi oleh nilai percepatan tak berdimensi (percepatan yang 

dinormalisasi) Γ yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

 2
(2 )A f

g


 =  (1) 

 

dengan A merupakan amplitudo, f merupakan frekuensi, dan g merupakan percepatan gravitasi. Dari penelitian 

didapatkan bahwa untuk sistem yang diberikan Γ = 1 akan membentuk konfigurasi efek kacang Brasil, 

sedangkan untuk Γ = 3 sistem akan membentuk reverse Brazil nut effect [3] untuk sistem tiga dimensi. Pada 

penelitian lain telah dilakukan percobaan untuk sistem berdimensi dua yang didapatkan bahwa efek Kacang 

Brasil dapat terjadi pada Γ > 2.   

Pada penelitian berbasis eksperimen riil sebelumnya [5], digunakan  set eksperimen seperti pada gambar 2. 

Set eksperimen ini terdiri dari (a) wadah akrilik beserta granular yang telah disusun, (b) penggetar berupa   

Woofer Curve 12 inci model 30H120SRW38B9, (c) penguat daya n EKO Power Amplifier model AB_22, dan 

(d) pembangkit sinyal GW Instek Audio Generator GAG-809. Dengan asumsi bahwa pengambilan data secara 

diskrit memberikan hasil yang konsisten dengan pengambilan data yang dilakukan secara kontinu, penelitian 

ini mengambil citra kondisi granular pada wadah tiap 3 detik menggunakan kamera ponsel dengan terlebih 

dahulu memberhentikan getaran yang diberikan penggetar. Untuk mencegah munculnya efek listrik statis 

akibat gesekan permukaan butiran dan dengan dinding wadah, maka percobaan dibatasi hingga maksimum 60 

detik jika intruder belum mencapai permukaan.  

 

 

Gambar 2. Set eksperimen pada penelitian sebelumnya [5] 

 

 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dibutuhkan step kondisi yang banyak sehingga perlu 

dilakukan pengulangan berkali-kali dalam menghentikan getaran dan pengambilan citra. Selain itu dibutuhkan 

juga konsistensi dalam lama waktu getaran tiap step serta konsistensi posisi kamera terhadap sistem yang 

diamati. Oleh karena itu, penelitian kali ini bertujuan untuk meminimalkan galat yang mungkin disebabkan 

oleh hal-hal yang disebutkan di atas dengan merancang prosedur otomasi pengamatan efek kacang Brasil dalam 

penghentian getaran dan pengambilan citra. 

 

METODOLOGI 

Desain Sistem 

Berdasarkan kebutuhan di atas, maka dirancang sistem tambahan dari set eksperimen sebelumnya yang 

dapat melakukan otomasi pada vibrasi dan pengambilan citra. Desain sistem ini kami menggunakan Arduino 

Uno sebagai komponen utama untuk menggerakkan motor servo dan mengendalikan relay.  

1. Arduino Uno. Arduino Uno merupakan board mikrokontroler berbasis ATMega328 yang memiliki 14 

pin input dari output digital dimana 6 pin input tersebut dapat digunakna sebagai output PWM dan 6 

pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. 
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Untuk menggunakan board ini dapat dengan mengunggah program yang dibutuhkan dengan perangkat 

lunak Arduino IDE. 

 

 
Gambar 3. Arduino Uno [7] 

2. Motor servo. Motor servo merupakan sebuah motor DC dengan sistem closed feedback yakni posisi 

dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor 

servo terdiri dari sebuah motor, potensiometer, rangkaian internal gear, dan rangkaian kontrol. 

 
Gambar 4. Motor servo [8] 

 

3. Relay. Relay memiliki fungsi sebagai saklar elektronik yang bekerja apabila diberi input high dari 

mikrokontroler. 

 
Gambar 5. Relay [9] 

 

Sebagai perangkat yang berfungsi pengambilan citra digunakan kamera digital CANON IXUS 185 20 MP 

yang digunakan motor servo pada shutter untuk mengambil citra secara otomatis. Secara umum, set eksperimen 

yang dirancang adalah seperti pada gambar 6 dan diagram alir kerja sistem otomasi yang diunggah ke Arduino 

Uno adalah seperti pada gambar 7. 
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Gambar 6. Skematik sistem otomasi secara keselurahan; (1) penggetar, (2) wadah dan sistem granular, (3) 

penguat daya, (4) pembangkit sinyal, (5) relay, (6) Arduino Uno, (7) servo, dan (8) kamera digital yang 

terhubung dengan servo 

 

 

 
 

Gambar 7. Diagram alir kerja sistem otomasi 

Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan kondisi awal seperti pada gambar 8. Sistem granular tersebut terdiri 

dari granular bed dengan diameter 0,68 berjumlah 196 dan satu intruder berukuran 2,5 cm. Sistem tersebut 

diberikan getaran dengan frekuensi 15 Hz dan amplitudo 0,75 cm, sehingga sistem tersebut memiliki nilai 

percepatan tak berdimensi Γ = 6.798. Sistem ini digetarkan selama 3 detik lalu didiamkan selama 3 detik untuk 

dilakukan pengambilan citra. Proses ini dilakukan sebanyak 30 kali iterasi atau sampai intruder telah mencapai 

permukaan. 

 

 
Gambar 8. Kondisi awal sistem (t=0) 

 

Hipotesis dari penelitian ini berdasarkan nilai Γ yang lebih dari 2 pada sistem dua dimensi, maka efek 

kacang Brasil dapat teramati serta sistem otomasi berjalan dengan baik. 

HASIL PENGAMBILAN DATA 

Hasil pengambilan citra dari sistem granular setelah dilakukan sebanyak 20 kali iterasi dalam 60 detik 

disajikan dalam rangkaian gambar berikut: 
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Gambar 9. Hasil pengambilan citra kondisi sistem tiap waktu 

 

Dari rangkaian gambar di atas dapat diketahui bahwa sistem granular yang diamati mengalami efek kacang 

Brasil setelah digetarkan selama 60 detik. Hal ini dapat dilihat dengan pergerakan intruder yang mengalami 

kenaikan secara vertikal di tiap waktunya.  

 

KESIMPULAN 

Dari percobaan yang dilakukan dapat diketahui bahwa sistem otomasi yang dirancang untuk memberikan 

getaran serta pengambilan gambar dapat bekerja dengan baik serta dapat teramati adanya efek kacang Brasil. 

Secara kualitatif, data yang dihasilkan memiliki konsistensi terhadap lama getar yang akurat dan posisi sistem 

granular relatif terhadap kamera yang jua konsisten. Hal ini memungkinkan untuk dilakukannya pengolahan 

lebih lanjut seperti digitasi sistem dengan lebih efektif. 
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