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BAB III

PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini akan membahas tentang perancarang hardware, instalasi

software dan  seting control webserver. Web server controller ini dirancang

dengan harapan mampu mengontrol driver motor L298N dan menampilkan vidio

secara streaming dengan delay sekecil mungkin.

Gambar 3.1 Diagram Blok Speed Boat Web server

3.1 Controller Web Server

3.1.1 Router Ip

controller web server dalam controller ini mengatur fungi yang pertama

sebagai router atau server yang menggunakan software mypublicwifi. Software

ini menyediakan routing ip address secara otomatis dengan jaringan lokal.

Dengan membagikan alamat ip address lokal laptop/smartphone bisa berkoneksi

secara langsung dengan speed boat dengan media wifi.

Controller web server Board System Speed Boat

2,4 Ghz
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Gambar 3.2 Software Mypublicwifi

3.1.2 Laptop Dan Smartphone

Laptop atau smartphone sebagai sarana pengganti controller fisik (radio

kontrol) dengan mengakses alamat web server controller untuk menampilkan

halaman controller. Jika halaman web controller sudah dapat di akses oleh

smartphone/laptop, sepenuhnya speed boat sudah dapat di control dengan web

controller.

3.1.3 Reciever

Laptop atau smartphone sebagai pengirim dan penerima data, berupa

perintah dari web controller untuk di proses oleh microcontroller, juga pemroses

data vidio streaming, dan proses controller motor dc sebagai penggerak speed

boat. Dalam hal ini transfer data menggunakan modul wireless yang ada pada

laptop/smartphone dengan jaringan wireless yang bekerja pada frekuensi 2,4Ghz.

Gambar 3.3 Alur Reciver Dengan Frekuensi 2,4Ghz
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3.2 Board System Speed Boat
3.2.1 Microcontroller

Raspberry sebagai microcontroller utama sebagai pemroses program web

server, streaming webcam dan control putaran motor. Cara kerja raspberry sebagai

microcontrol dimulai dari menjalankan program web server dan menampilkan

web controller pada alamat ip local dan port 8001, setelah controller di akses oleh

browser raspberry memproses program penampil controller yang di arahkan pada

file index.html. Sebagai pemroses layanan streaming yang di tampilkan pada web

controller yang di akses dari webcam dan di tampilkan secara realtime.

Sebagai control driver motor dc yang menggerakkan arah putaran motor

bersadasrkan program phyton yang di proses oleh raspberry, arah putaran

motornya di tentukan dari tombol arah yang di tekan dan di proses oleh

raspberry.Untuk port gpio raspberry penggunaanya berdasarkan program phyton

yang dimasukkan, pada program phyton di masukkan port yang di gunakan dan

fungsinya.

Dalam perancangan speed boat monitoring ini adalah menentukan besarnya

ukuran speed boat, dimaksudkan agar berat yang di topang oleh speed boat sesuai

dengan perancangan awal. Untuk badan speed boat menggunakan body radio

control (RC) mainan, yang sudah memiliki as baling-baling dan mudah untuk di

modifikasi .

Gambar 3.4 Body Speed Boat

Dengan ukuran panjang 45cm, lebar 16cm dan tinggi 8cm memiliki

keuntungan pada bagian dalam lambung speed boat yang luas, controller bisa

dengan mudah ditata secara teratur . Dengan  menambahkan pcb berukuran lebar

6cm dan panjang 12cm sebagai penopang komponen utama. Di bagian luar

ditambahkan dua buah pelampung dengan bahan pvc, dimaksudkan sebagai
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penyeimbang badan speed boat. Pada bagian depan speed boat ditempatkan

webcam dan 6 buah led berwarna putih sebagai penerangan.

Dalam perancangan hardware dibagi menjadi beberapa tahap, yang pertama

menentukan letak posisi untuk board system speed boat. Pada posisi tengah

lambung boat, agar beban pada speed boat bagian belakang dan tengah seimbang.

Dilanjutkan dengan memberikan ruang dibalik penutup atas speed boat untuk

penempatan power bank, penataan letak webcam pada bagian depan dan

penempatan antena wireless 2,4ghz di bagian luar sisi belakang.

Gambar 3.5 Board System

Tahap kedua pemasangan pelampung pada kedua sisi speed boat dengan

menambahkan kawat besi sepanjang 12cm di keempat sisinya. Setelah

pemasangan kawat dilanjut dengan mensejajarkan kedua posisi pelampung, agar

sama rata dan sama panjang. Dilanjutkan dengan proses pengeleman pada ujung

body speed boat dan pada bagian pelampung menggunakan lem silicon.

Gambar 3.6 Body Speed Boat Dan pelampung
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Tahap ketiga proses uji keseimbangan pada permukaan air dengan tanpa

beban dan menggunakan beban, dimaksudkan untuk pengecekan kedua

pelampung. Jika salah satu pelampung belum sejajar nantinya laju speed boat

akan condong ke salah satu sisi saja, ini akan sedikit menghambat laju speed boat.

Pada bagian depan speed boat diberikan dua buah plat alumunium berbentuk

kerucut, agar dapat memecah air.

Tahap keempat merangkai board system sesuai dengan skemah rangkaian

gambar 3. pada driver motor terdapat 6 pin terdiri dari 2pin enable motor a dan

motor b, 4pin sebagai input control motor ke raspberry. pada bord raspberry

hanya memakai 5pin gpio sebagai control, 1pin ground dan 4 pin output control

ke driver motor. Tahap terakhir menata posisi board pada lambung speed boat

dan menata kabel webcam, cabel antena wireless

Gambar 3.7 Penataan Board System

Proses instalasi sistem operasi raspberry pi 3 adalah bagian terpenting

dalam  perancangan, menggunakan beberapa software dan hardware pendukung

sebagai berikut :

1. Micro SD-card, kapasitas 16 Gb.

2. Card reader.

3. Software SD formater.

4. Software win32 disk imager.

Seperti yang sudah dibahas pada bab dua raspberry pi menggunakan sistem

operasi raspbian yang merupakan gabungan sistem LINUX Debian dan package
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raspberry. Ada dua cara dalam instalasi sistem operasi raspbian ini , yang pertama

menggunakan NOOBS proses instalasinya memakan waktu lebih lama

dikarenakan user di minta untuk menseting secara manual dan memilih tampilan

yang akan digunakan. Cara yang kedua merupakan cara yang dipakai

menggunakan file sistem operasi raspbian dalam bentuk IMG yang nantinya akan

di ekstrak menggunakan win32 disk imager seperti pada gambar 3.8.

Hal pertama yang harus dilakukan memasukkan sd-card pada card reader

setelah sd-card terbaca dilanjutkan dengan memformat sd-card dengan software

sd formater. Setelah selesai proses format kemudian buka software win32 disk

imager untuk proses ekstrak file sistem operasi dengan ekstensi file IMG. Pada

saat ekstrak file IMG urutan penggunaan software sesuai pada nomor yang ada di

gambar 3.8 sebagai berikut :

1. Direktori penyimpanan file yang akan di ekstrak yaitu SD-card.

2. Pilih file sistem operasi berformat IMG pada direktori penyimpanan.

3. Write adalah proses ekstrak file IMG ke dalam bentuk bootable .

Gambar 3.8 Proses Ekstrak File IMG Pada SD-card

Setelah proses selesai masukkan  sd-card pada modul raspberry pi, dan

nyalakan raspberry dengan memberi tegangan sebesar 5V 1A. Jika bootable

berjalan lancar maka akan keluar tampilan seperti gambar 3.9.
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Gambar 3.9 Fist Boot Raspbian

Proses terakhir adalah proses konfigurasi ssh pada raspberry agar dapat di

akses dari komputer/laptop lain, dengan menggunakan software Putty. Pada

proses configurasi user diminta menggunakan jaringan yang sama dengan

raspberry, lalu pada setingan advance option pilih enable ssh. Selanjutnya setting

password di change user password, password ini lah yang akan digunakan untuk

menggakses raspberry dari Putty, setelah proses setting selesai lakukan reboot.

Gambar 3.10 Configurasi Raspberry
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3.2.2 Webcam

Webcam pada speed boat berfungsi sebagai penampil vidio secara live

streaming, yang kemudian ditampilkan pada web controller. Memanfaatkan mjpg-

streamer merupaka package opencv untuk raspberry. Cara kerja live streaming

dengan mentransfer data gambar berdasarkan frame rate yang diatur kemudian di

tampilkan langsung tanpa ada penyimpanan file yang telah di ambil. Mjpg-

streamer membutuhkan beberapa package pendukung untuk live streaming

dengan menginstal sudo apt-get install subversion, sudo apt-get install libv4l-dev,

sudo apt-get install libjpeg8-dev dan sudo apt-get install imagemagick.

Subversion adalah perangkat lunak untuk download software berversi, banyak

oleh pengembang Open Source. libv4l-dev dan libjpeg8-dev diperlukan

dependensi. ImageMagick digunakan untuk instalasi untuk memproses beberapa

file gambar selama kompilasi.

Setelah software pendukung selesai di instal kemudian download file mjpg-

streamer wget http://lilnetwork.com/download/raspberrypi/mjpg-streamer.tar.gz

setelah selesai download ekstrak file dengan komen tar xvzf mjpg-streamer.tar.gz,

kemudian masuk direktori mjpg-streamer untuk membersihkan file dan

menginstal mjpg-streamer make USE_LIBV4L2=true clean all dan sudo make

DESTDIR=/usr install.

Setelah proses installasi copy file mjpg_streamer ke usr/local/bin sudo cp

mjpg_streamer /usr/local/bin setelah file mjpg_streamer selesai, kemudian copy

juga direktori www/ sudo cp –r www /usr/local/www. Untuk menjalankan mjpg-

streamer pertama kali dengan mjpg_streamer -i "/usr/lib/input_uvc.so -d

/dev/video0 -y -r 640x480 -q 95 -f 4 -l auto" -o "/usr/lib/output_http.so -p 8080 -w

/usr/local/www jika file berjalan lancar akan seperti gambar 3.11.
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Gambar 3.11 Mjpg-Streamer Status Work.

Jika status berjalan, live streaming sudah bisa diakses dengan ip local dan

ip static dalam jaringan internet ataupun jaringan local. Seperti

//localhost:8080/stream atau //192.168.xxx.xxx:8080/stream akan muncul

tampilan web mjpg-streamer.

Gambar 3.12 Tampilan Web Mjpg-Streamer.

3.2.3 Web Server

Web server merupakan program untama dalam perancangan sistem,

mengatur sebagian besar fungsi kerja speed boat, pengolah tampilan web

controller dan pengolah data yang di kirim dari web controller. Webiopi

merupakan web server yang mendukung lebih dari 2 bahasa pemrograman yang
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lebih simpel dan ter struktur. Dalam proses instalasi package webiopi di anjurkan

untuk mengupdate dan upgrade sistem operasi yang digunakan, dengan tujuan

untuk tetap memdapatkan file instalasi yang sudah di upgrade oleh pihak

pengembang dengan mengetik sudo apt-get update dan sudo apt-get upgrade.

Setelah  kedua proses ini selesai dilanjutkan dengan menginstal webiopi sebagai

program web server.

Untuk instalasi webiopi file harus terlebih dahulu di download

wget http://sourceforge.net/projects/webiopi/files/WebIOPi-0.7.1.tar.gz file yang

sudah di download kemudian di ekstrak tar xzvf WebIOPi-0.7.1.tar.gz setelah file

di ekstrak kemudian masuk pada direktori webiopi cd WebIOPi-0.7.1 pada versi

raspberry pi 3 webiopi yang sudah terinstal hanya dapat membaca 26 pin gpio

sedangkan raspberry pi 3 mempunyai 40 pin gpio.

Untuk membuat 14 sisa pin terbaca harus download patch webiopi

wget https://raw.githubusercontent.com/doublebind/raspi/master/webiopi-

pi2bplus.patch jika proses download selesai dilajutkan dengan patch -p1 -i

webiopi-pi2bplus.patch kemudian instal webiopi dengan komen sudo ./setup.sh.

Jika sudah selesai proses installasi ketikkan sudo /etc/init.d/webiopi start

untuk memulai tampilan web server, dengan menggakses alamat ip raspberry

//localhost:8000/webiopi atau //192.168.xxx.xx:8000/webiopi akan muncul

tampilan seperti gambar dibawah.

Gambar 3.13 Webiopi Web Server



21

Setelah proses instalasi webiopi selesai kemudian membuat script html

untuk tampilan web controller, dalam script ini berisi perintah pemanggilan

program python menggunakan macros. Untuk penampil vidio streaming pada

script ini tidak menggunakan macros, hanya memasukkan alamat ip local

streaming sebagai akses memanggil program mjpg-streamer.

Gambar 3.14 Program Html Web Controller

Untuk menampilkan web controller, seting lokasi pemanggilan program

python dan program html pada penyimpanan raspberry. Disini saya membuat file

dengan directory /boat, dan menyimpan file program python dan html. Buka

program webiopi pada terminal putty dengan comen sudo nano

/etc/webiopi/config, pada bagian myscript ganti dengan directory alamat

penyimpanan program @raspberrypy# home/pi/boat/boat.py. Boat.py adalah

nama program python, pada bagian index.html rubah alamat directory seperti

program boat.py tetapi bagian akhir diganti index.html @raspberrypy#

home/pi/boat/index.html.



22

Gambar 3.15 Webiopi Config

Untuk mencoba tampilan web cotroller buka web browser smartphone atau

laptop dan masukkan ip local dengan port 8001 sebagai port webiopi.

Gambar 3.16 Web Controller

3.2.4 Driver Motor Dan Motor DC

Driver motor berfungsi untuk mengontrol arah putaran motor dengan

menggunakan L298N driver motor DC yang dapat di kontrol dengan gpio pin

pada raspberry. Sebagian besar di kontrol oleh microcontroller berupa raspberry

pi. Raspberry bekerja sebagai board system utama yang memproses kontrol

komunikasi data dari controller.
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Gambar 3.17 Layout Driver Motor L298N

Motor dc sebagai penggerak utama speed boat menggunakan dua buah

motor brushed dengan masing-masing motor mempunyai kecepatan putar 15000

Rpm, brushed yang di pilih berdasarkan berat perahu yang di bawa dan debit air

pada gorong-gorong.

Gambar 3.18 Motor DC Brushed

Pada gambar  merupakan jalur komunikasi driver motor dengan raspberry

pi, pada driver motor terdapat 6 pin terdiri dari 2pin enable motor a dan motor b,

4pin sebagai input control motor ke raspberry. pada bord raspberry hanya

memakai 5pin gpio sebagai control, 1pin ground dan 4 pin output control ke

driver motor.
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Gambar 3.19 Rangkaian Control Driver Motor

Gambar 3.20 program untuk mengontrol putaran motor dan arah putarnya.

Dengan format file berupa python (.py) sepenuhnya program di control

menggunakan macros. Dengan berkomunikasi dengan gpio raspberry pi driver

motor mendapatkan perintah berupa tegangan yang 3.3V yang di alirkan pada

jalur pin yang di gunakan atau di beri perintah. Untuk contoh program dan alur

kerja raspberry pada driver motor bisa dilihat pada lampiran.

Gambar 3.20 Program Python
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Untuk mengetahui apakah pin pada program berjalan dengan baik

dibutuhkan aplikasi wiringpi. Merupakan package untuk menentukan alamat pin

gpio pada program python agar sesuai dengan physical pin gpio pada board.

Selain sebagai penentu pin wiringpi juga digunakan untuk mengatur tugas

physical pin, sebagai input atau output. Sebagian besar pengguna raspberry pi

menggunaka wiringpi untuk komunikasi transfer data dari web server ke program

python.

Untuk menginstall package wiringpi harus menginstal git-core agar file

wiringpi dapat di cloning dan dibaca oleh raspberry sudo apt-get install git-core

kemudian download file wiringpi dengan komen sudo git clone

git://drogon.net/wiringPi setelah file selesai proses cloning, kemudian masuk

direktori wiringpi. Agar file cloning menjadi original seperti saat download file

asli ketikan sudo git pull origin, selanjutnya proses instalasi dengan komen sudo

./build jika file selesai di instal cek input dan output physical pin dan wiring pin

sudah terbaca atau belum ketikan gpio readall.

Gambar 3.21 WiringPi

3.2.5 Transceiver

Transceiver merupakan pengirim dan penerima data yang akan di proses

oleh microcontroller, seperti data gambar yang di ambil oleh webcam pada speed

boat kemudian di proses oleh microcontroller dan di kirim melalui transceiver
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untuk ditampilkan pada web controller. Sama halnya pada proses control putaran

motor tetapi pada proses control putaran motor transceiver hanya berfungsi

sebagai penerima data yang akan di proses. Tidak memerlukan proses pengiriman

data yang sudah di olah microcontroller.

Transceiver memiliki  batas jarak cakupan transfer data, jika jarak antara

transceiver dengan reciver mengalami gangguan maka proses pengiriman data

terganggu dan menyebabkan terjadinya delay pada web controller.


