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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Untuk membuat alat yang bekerja baik dan optimal diperlukan suatu

rancangan yang terstruktur dalam perancangan dan pembuatan Simulasi  Water

Level Control  Berbasis PC ini. Adapun langkah-langkahnya apat dilihat di

gambar dibawah.
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Gambar 3.1 Flowchart Rancangan Penelitian

a. Perancangan Dan Pembuatan Rangkaian Catu Daya

Dalam perancangan catu daya ini tahapan yang harus dilalui adalah

sebagi berikut :

· Penentuan tegangan ouput yang diinginkan dan tegangan input,

sehingga tidak timbul kerusakan pada rangkaian.

· Penentuan komponen regulator dan filter sehingga output yang

dihasilkan sesuai dengan kebutuhan.

· Pembuatan jalur PCB dan merangkai komponen.



b. Pengujian Rangkaian Catu Daya

Pengujian rangkaian catu daya dilakukan dengan mengukur tegangan

keluaran dari rangkaian catu daya dengan menggunakan multimeter. Jika

tegangan yang keluar sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan maka alat

dianggap berhasil.

c. Perancangan Dan Pembuatan Rangkaian Pengolah Sinyal

Dalam perancangan dan pembuatan rangkaian pengolah sinyal hal-hal

yang perlu diperhatikan adalah:

· Mengamati keluaran sensor optocoupler untuk menentukan

tegangan output yang diinginkan.

· Menentukan komponen yang dipakai sesuai dengan perancangan

rangkaian.

· Membuat jalur PCB dan merangkai komponen pada PCB yang

dibuat.

d. Pengujian Rangkaian Pengolah Sinyal

Pengujian rangkaian pengolah sinyal dengan menggunakan osiloskop

untuk mengamati keluaran sensor dan keluaran gelombang kotak pada rangkaian

pengolah sinyal. Jika gelombang yang dihasilkan sudah berbetuk kotak

gelombang digital maka alat dianggap berhasil.

e. Perancangan Dan Pembuatan Konstruksi

Perancangan dan pembuatan  meliputi pembuatan tanki sebagai plant dan

dudukannya, serta pembuatan sistem katrol dan pelampung.



f. Pengujian Konstruksi

Pengujian meliputi pengisian air dan pergerakan sistem pelampung apakh

sudah sesuai dengan putaran piringan pada optocoupler.

g. Perancangan dan Pembuatan Program Kontrol

Pembuatan program harus mengacu pada keluaran dari rangkaian

pengolah sinyal, tinggi air yang ditranformasi dalam bentuk cacahan dan

keputusan program berupa pengoperasian pompa. Program yang dibuat dibagi

menjadi dua bagian yaitu program kontrol level air dan program visualisasi.

· Pogram Kontrol Level Air

Program kontrol meliputi pendeteksian cacahan yang kemudian

dikonversi menjadi tinggi air (cm) dan penentuan kondisi air pada

saat tertentu( inisialisasi ketinggian).

· Program Visualisasi Level Air

Program Visualisasi adalah program yang menampilkan tinggi air

melalui animasi sesuai dengan tinggi air sebenarnya.

h. Pembuatan jalur pada papan PCB

Dalam pembuatan papan PCB tercetak adapun  pertimbangan yang harus

diperhatikan seperti:

Ø Penentuan tata letak komponen yang akan digunakan sehingga

lebih efisien tempat.

Ø Penyablonan adalah hal  yang harus diperhatikan dalam pembuatan

papan PCB tercetak sehingga gambar yang disablon benar-benar

tampak jelas pada papan PCB.



Ø Pelarutan dan pengeboran dalam melarutkan papan yang PCB yang

telah tergambar perlu diperhatikan bahan pelarut, dan air yang

digunakan. Pada pengeboran harus sesuai dengan tata letak

komponen yang digunakan dan besar lubang yang dibutuhkan untuk

pemasangan komponen yang digunakan.

i. Pengujian Alat

Pengujian alat dilakukan di Jln. Wijaya Kusuma no.19 Singaraja yang

dilakukan secara acak yaitu pada tanggal 14 Agustus 2009 dan tanggal 21

agustus 2009  jika terdapat kejanggalan- kejanggalan seperti alat tidak bekerja

dengan normal dan terjadi error yang berlebih maka alat harus dilakukan

pengecekan perblok apakah sudah sesuai dengan rancangan jika terdapat

permasalahan maka harus dilakukan perbaikan sampai alat bekerja dengan

normal maka baru bisa dilakukan pengambilan data.

j. Pembuatan Laporan

Setelah alat berjalan dengan normal maka pengambilan data dapat

dilakukan. Setelah melakukan pengambilan data maka langkah selanjutnya

adalah pembuatan laporan yang isinya adalah langkah-langkah dalam

perancangan dan pembuatan alat hingga alat tersebut bekerja, serta menganalisa

permasalahan yang mungkin terjadi pada alat tersebut.



3.2     Langkah Perancangan dan Pembuatan Alat

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengerjaan alat meliputi :

A. Perancangan Rangkaian

Gambar 3.2 Diagram alur  Perancangan Rangkaian Water Level Control

Gambar 3.2  diatas merupakan penggambaran dari alur kerja dalam

perancangan  simulasi dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tahap pertama adalah menentukan input yang digunakan. Sinyal input akan

dihasilkan  oleh  suatu  sensor  optocoupler  dimana  sensor  ini  dirancang  dalam

suatu sistem katrol dan pelampung.

2. Tahap kedua adalah tahap proses. Tahap proses ini dibagi menjadi beberapa

tahap antara lain pengkondisi sinyal, detektor fase, dan perancangan sofware

kontrol.



a. Pengkondisi sinyal berfungsi untuk mengubah atau memperbaiki

keluaran sinyal input dari sensor. Karena keluaran dari sensor

optocoupler yang digunakan  masih berupa gelombang sinus, maka

sinyal ini perlu diubah menjadi gelombang kotak ( digital) sehingga

dapat dibaca oleh komputer

b. Detektor beda fase berfungsi untuk menentukan beda fase dari dua

gelombang kotak yang dihasilkan oleh sensor, sehingga dapat ditentukan

nilai cacahan naik dan turun (up and down bit).

c. Software kontrol berfungsi menentukan keputusan yang diambil sesuai

dengan input sensor dan output yang diinginkan melalui sofware di

komputer.

3. Tahap ketiga adalah output berupa ketinggian air yang direalisasikan melalui

pengoperasian pompa.

B. Perancangan Konstruksi

Adapun desain dari perangkat keras atau konstruksi dari alat ini adalah

1. Desain konstruksi sensor. Sensor ini menggunakan suatu konstruksi katrol

dan pelampung.  Sensor yang digunakan adalah sensor optocoupler. Untuk

mengkonversi gerakan naik turun ketinggian air menjadi gerakan rotasi

putaran piringan optocoupler, digunakan suatu sistem pelampung dan

pemberat yang dirangkai dalam sistem katrol seperti yang terlihat pada

gambar 3.3.



Gambar 3.3 Desain Konstruksi Sensor

2. Desain tangki dan pompa. Dalam simulasi ini terdiri dari 2 tanki, yaitu

tanki plant dan tanki reservoir. Tanki plant memilki satu keran untuk

pembuangan air dan menurunkan ketinggian air. Tangki reservoir sebagai

tempat pompa dan penyaluran air  ke tanki plant  seperti pada gambar 3.4.

Gambar 3.4 Desain Tanki Dan Pompa

C. Perencanaan Perangkat Lunak

Pada umumnya perangkat lunak yang dibuat bertugas memantau keadaan

air, melakukan proses kontrol, dan mengoperasikan pompa. Program dibuat



berdasarkan input yang diterima dan output yang diinginkan. Input diperoleh

dari sensor dan output yang dihasilkan adalah berupa pengoperasian pompa,

yang terlihat seperti gambar 3.5.

Gambar 3.5 Desain Input Output Sistem

Input masuk ke komputer melalui interface port paralel dan output berupa

data yang dikirimkan ke driver pompa. Program yang dirancang

mengggunakan Delphi 7.0.

D. Pembuatan



Gambar 3.6 Diagram alur pembuatan rangkaian Water Level Control

 Adapun penjelasan dari tahapan-tahapan dari gambar 3.6 adalah sebagai

berikut:

1. Tahap pertama adalah mempersiapkan komponen-komponen yang diperlukan

sesuai dengan nilai perhitungan yang didapat pada saat perancangan.

2. Tahap kedua adalah memasang komponen pada PCB lubang untuk melakukan

uji coba rangkaian. Hal yang perlu diperhatikan adalah penempatan komponen

dan penjaluran sehingga tidak terjadi hubung singkat.

3. Tahap ketiga adalah memeriksa kembali rangkaian dari segi penempatan

komponen, pembuatan jalur dan penyolderan. Jika rangkaian bekerja maka lan

jut ke proses selanjutnya, jika tidak maka lakukan pengecekan ulang sesuai

dengan langkah diatas.

4. Tahap keempat adalah pembuatan jalur PCB pada PCB halus, perancangan

jalur PCB ini menggunakan program Diptrace. Hal- hal yang perlu

diperhatikan antara lain penempatan komponen, penjaluran, dan ukuran dari

desain rangkaian yang dibuat.

5. Tahap kelima adalah pengujian rangkaian. Rangkaian yang sudah jadi tersebut

diuji untuk  memeperoleh output yang diinginkan. Jika belum bekerja lakukan

pemeriksaan terhadap komponen yang digunakan dan jalur yang dibuat. Jika

sudah selesai maka rangkaian dianggap beroperasi.



3.3 Perancangan Alat

Dalam perancangan ini tentunya harus diperhatikan dalam perencanaan

masing- masing blok  rangcangan sehingga rangkaian yang dibuat menghasilkan

output yang diinginkan. Masing-masing blok harus dibuat saling mendukung dan

terkait sehingga mampu bekerja secara optimal.

3.3.1    Deskripsi  Water Level Control System

 Secara umum rangkaian Water Level Control terdiri dari beberapa blok,

yaitu :

1).  Sensor Optocoupler.

2).    Pengolah Sinyal

3).   Detektor Beda Fase

4).   Filter Gerbang AND

5).     CPU

6). Driver Pompa

7) PWM

 Adapun alur kerja diagram blok kontrol dan rangkaian seperti pada

gambar 3.7 dan gambar 3.8



Gambar 3.7 Diagram blok rangkaian

Kontrol Driver Pompa Pompa

SensorPengolah Sinyal
Detektor Beda

Fase

input

error

output

Tinggi air

Gambar 3.8 Diagram Blok Kontrol

Adapun penjelasan  dari diagram blok diatas adalah sebagai berikut.

Sensor yang dipakai dalam alat ini terdiri dari 2 phototransistor, piringan, dan

LED infrared. Perbedaan letak phototransistor ini akan menimbulkan beda fase

gelombang yang dihasilkan sensor.  Beda fase gelombang ini diperlukan untuk

menentukan up pulse dan down pulse. Setelah diamati ternyata gelombang yang

dhasilkan masih lemah dan masih berupa gelombang sinus. Karena itu diperlukan

suatu rangkaian  untuk menguatkan dan mengubah gelombang sinus menjadi

gelombang kotak, sehingga nilai cacahan tersebut dapat dibaca oleh komputer.

Rangkaian  yang digunakan  adalah suatu rangkaian detektor taraf tegangan untuk

menjatuhkan nilai tegangan histerisis sehingga didapat gelombang kotak yang

sempurna.  Dimana tegangan antara puncak dan dasar  akan dijatuhkan menuju

tegangan histerisis sehingga didapatkan gelombang kotak sempurna. Pada sensor

yang digunakan pada simulasi ini memanfaatkan sensor optocoupler yang terdapat



pada wheel mouse. Sensor ini terdiri dari dua fototransistor yang terletak

berdampingan sehingga terdapat beda fase pada gelombang yang dihasilkan

sebesar 900 . Keluaran dari sensor optocoupler, detektor taraf tegangan dan beda

fase gelombang dapat diamati secara lengkap pada gambar 3.9.



 Gambar 3.9  Grafik Beda Fase Gelombang

Untuk mendeteksi beda fase ini diperlukan suatu rangkaian detektor

beda fase yang kemudian keluaran dari dari rangkaian digunakan sebagai acuan

untuk menentukan cacahan naik dan turun untuk diinputkan ke komputer untuk

diolah. Rangkaian filter gerbang AND digunakan sebagai pemilih sinyal untuk

diinputkan ke dua port status yang digunakan.

Selanjutnya nilai cacahan dari sensor tersebut akan diolah software

kontrol berbasis Delphi 7.0 untuk menentukan keputusan  yang berupa

pengoperasian pompa melalui driver pompa dan pompa berdasarkan nilai error

yang masuk ke komputer. Output pada diagram blok adalah berupa ketinggiaan

air dan set point adalah data ketinggian yang dimasukkan ke komputer

Rangkaian PWM berfungsi sebagai driver motor DC yang digunakan

dalam proses inisialisasi ketinggian air. Motor DC akan menarik pelampung ke

atas konstruksi sehingga diketahui tinggi air pada saat itu.

3.3.2 Perancangan Rangkaian

Apabila kita hendak membuat suatu rangkaian elektronika langkah yang

paling penting dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang

dibutuhkan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari beberapa kendala yang

terjadi diantaranya yaitu kesulitan dalam mencari komponen dan harga

komponen yang sulit dijangkau.

3.3.2.1 Catu Daya  DC 5 Volt Dan 12 Volt Stabil



Untuk mensupply tegangan ke rangkaian water level control diperlukan

suatu rangkaian catu daya 5 volt dan  12 volt yang stabil. Rangkaian ini

bersumber dari sebuah transformator CT step down yang berfungsi

menurunkan tegangan  AC ke nilai variabel yang diinginkan. Selanjutnya akan

disearahkan dengan penyearah setengah gelombang seperti yang terlihat di

gambar 3.10.

Gambar 3.10 Catu Daya Stabil 5 Volt Dan 12 Volt

Rangkaian diatas berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi

tegangan DC dengan variabel yang diinginkan. Tegangan AC akan diturunkan

riak amplitudo melalui transformator step down  CT.   Kemudian  keluaran

disearahkan melalui rangkaian penyearah setengah gelombang yang terdiri dari

dioda  2 A. Keluaran dari penyearah ini masih beriak sehingga perlu difilter

dengan kapasitor 2200 μF/35 volt. Untuk mendapatkan nilai tegangan yang

stabil maka keluaran kapasitor perlu dimasukkan ke IC LM 78xx dan

memasukkan keluaran IC regulator ke  kapasitor 100  μF/35 volt.

3.3.2.2 Rangkaian Sensor

Sensor merupakan komponen penting dalam suatu alat karena melalui

sensor besaran-besaran lingkungan dapat diolah oleh suatu rangkaian atau



software.  Secara sederhana sensor menghasilkan pulsa melalui perpotongan

berkas sinar infrared ke transistor cahaya yang kemudian akan menghasilkan

tegangan yang akan diinputkan ke computer untuk diolah. Di dalam Water Level

Control System ini memanfaatkan sensor optocoupler yang terdapat pada

rangkaian wheel mouse beserta piringannya sperti pada gambar 3.11.

Gambar 3.11 Rangkaian Sensor

Sensor optocoupler pada whel mouse yang dipakai terdiri 2 fototransistor

1 infrared. Fungsi dari 2 fototransistor ini adalah menghasilkan 2 pulsa yang

memiliki beda fase sehingga dapat ditentukan arah putaran atau nilai cacahan

yang dihasilkan apakah turun atau naik . Pada percobaan yang telah dilakukan

ketika sensor optocoupler dipotong akan menghasilkan tegangan sebesar 0.6 volt

sedangkan ketika terbuka akan menghasilkan tegangan sebesar 1.2 volt . Gambar

3.12 menunjukkan bentuk dari wheel mouse yang digunakan.



Gambar 3.12 Wheel Mouse

3.3.2.3  Rangkaian Detektor Taraf Tegangan

Berdasarkan data diatas  dapat dilihat bahwa keluaran sensor optocoupler

ternyata masih sangat kecil yaitu ketika keadaan tertutup sebesar 0.6 volt dan

ketika terbuka sebesar 1.2 volt sementara output yang diinginkan adalah output

digital yaitu 0 dan 5 volt. Sehingga tegangan perlu diolah untuk menghsilkan

tegangan yang diinginkan. Pada perancangan alat ini rangkaian yang digunakan

adalah rangkaian detektor taraf tegangan seperti yang terlihat pada gambar 3.13.

Prinsip kerja dari alat ini adalah menjatuhkan tegangan dengan bergantung pada

Vref  yang digunakan. Ketika tegangan melewati Vref maka tegangan akan

langsung dibawa ke puncak yaitu 5 volt dan ketika tegangan berada dibawah Vref

maka tegangan akan bernilai 0 volt.



Gambar 3.13 Rangkaian Detektor Taraf Tegangan


