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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Angin adalah suatu potensi sumber daya alam. Sumber daya ini dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia. Kondisi Angin  merupakan bagian 

dari kondisi cuaca yang dimanfaatkan untuk keperluan penerbangan, pertanian, 

pembangkit listrik dan lain-lain, keadaan tersebut adalah sebagai suatu elemen 

meteorologi yang memiliki bagian penting dari penkondisian cuaca dan iklim yang di 

tentukan disuatu tempat. Untuk itu, diperlukan data atau informasi tentang angin 

yaitu data kecepatan dan arahnya.  

Era perkembangan teknologi saat ini telah banyak ditemukan alat-alat inovasi 

terbaru terutama pada penggunaan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik 

adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensinya di atas 20.000 Hz dan biasanya 

digunakan dalam bidang kelautan (SONAR), kedokteran (USG) maupun dalam 

bidang industri. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tentang pengukuran kecepatan 

aliran udara dalam pipa menggunakan sensor ultrasonik. Prinsip pengukuran yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode waktu tempuh gelombang 

ultrasonik (time of flight)[1]. Dengan memanfaatkan perubahan karakteristik 

gelombang ultrasonik ketika melewati kondisi aliran udara yang berbeda yaitu 

upstream dan downstream. Gelombang ultrasonik yang digunakan pada penelitian ini 

adalah gelombang ultrasonik yang memiliki frekuensi kerja sebesar 300 kHz. Selain 

itu, sebagai pembanding dalam penelitian ini, digunakan suatu alat pengukur 

kecepatan aliran udara yang standar yaitu Anemometer, dimana Anemometer yang 

digunakan bertujuan untuk mengukur kecepatan maksimal aliran udara tersebut. 

Anemometer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anemometer standard CE 

international dengan Merk KRISBOW tipe KW06-562.  

Alat mengukur kecepatan angin dengan mengguna ultrasonik telah menjadi 

pilihan nomor satu bagi beberapa alat aplikasi di bidang pengukuran di lapangan 
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terhadap pengukuran vektor kecepatan angin. Sensor ultrasonik tidak memiliki 

komponen yang bergerak dan karena itu tidak menunjukkan permasalahan Jawaban 

dari anemometer mekanik dan secara umum tidak perlu di perawatan. Ini merupakan 

suatu aspek penting dalam promosi pengukuran jangka panjan.[2]. 

             Sensor ultrasonik valid dan dapat digunakan sebagai perangkat pengukur 

kecepatan aliran udara dalam pipa dengan tingkat akurasi sebesar 99% dan dengan 

korelasi sebesar 0,99 (korelasi sangat tinggi)[3].  

             Dengan mengetahui prinsip kerja tersebut dapat membangun  alat ini.Untuk 

itulah pada penyusunan proposal tugas akhir ini penyusun mengambil judul 

“RANCANG BANGUN SENSOR ULTRASONIC SEBAGAI SISTEM PEMANTAU 

ARAH ANGIN, KECEPATAN ANGIN VIA SMAARTPHONE ANDROID“ 

1.2  Rumusan Masalah 

            Dalam pembahasan permasalahan ini bagaimana merancangkan perangkat 

keras untuk menggunakan metode sonar ultrasonic, perangkat lunak untuk 

menghitung arah angin menggunakan metode induksi magnetic pada reed switch 

array dan menampilkan hasil data ke Smartphone Android agar mendapatkan 

kombinasi yang tepat dari alat tersebut. 

 

1.3  Batasan Masalah  

Dalam batasan masalah pada tugas akhir sebagaimana yang ada di bawah ini :  

1. Sistem pengendali utama dirancang menggunakan ATMEGA1284P. 

2. Menggunakan Ultrasonic HCSR04 sebagai sensor kecepatan angin 

metode sonar. 

3. Menggunakan modul ESP8266 sebagai media komunikasi TCP IP via 

WIFI. 

4. Menggunakan smartphone Android sebagai penampil informasi 

5. Menggunakan Alat ukur anemomter standard Merk KRISBOW KW06-

562 sebagai proses kalibrasi system. 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Dalam pembuatan tugas akhir ini mempunyai beberapa tujuan sebagai 

dibawah ini: 

1. Merancang dan membuat sistem monitoring kecepatan dan arah angin 

tanpa unsur mekanik. 

2. Untuk mempermudah pemantauan cuaca dalam hal penyampaian 

informasi ke masyarakat 

3. Merancang dan membuat sebuah sistem monitoring kecepatan dan arah 

angin dengan tampilan Smartphone Android dan data hasil pemantauan 

dapat ditransfer ke Web server, sehingga pemantauan dapat dilakukan 

dengan lebih mudah, akurat, dan hasil pemanauan dapat disimpan dalam 

Database. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Dalam Sistematika pembahasan Laporan Akhir, perinciannya sebagai di 

bawah ini : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini akan membahaskan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang, 

tujuan, rumusan masalah, dan metodologi serta sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini akan membahasakan teori-teori yang mendasari dan mendukung 

dalam perencanaan serta pembuatan untuk komunikasi WLAN, ESP8266 

WLAN modul, reed switch, dan sebagainya. 

BAB III Perencanaan 

Bab ini akan membahaskan tentang perencanaan serta pembuatan software 

dan algoritma dari pengontrolan pada masing masing perangkat. 
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BAB IV Pengujian 

Bab ini akan membahaskan tentang pengujian hardware serta pembahasan 

mengenai hasil pengujian tersebut per blok sistem. 

BAB V Kesimpulan 

Dalam bab ini akan membahaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap 

laporan akhir supaya pengembangan menjadi sistem yang lebih sempurna. 

 

1.6 Metode penelitian 

Untuk mencapai tujuan diatas maka langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a) Mempelajari literature yang berkaitan dengan karakteristik, algoritma 

pengaturan dan sebagainya. 

b) Merencanakan dan membuat software seperti pembacaan ultrasonic 

sensor magnet dan input output. 

c) Mengadakan pengujian sistem software serperti pengujian sensor, 

ultrasonic dan lain sebagainya 

d) Penulisan laporan tentang perencanan dan pembuatan alat yang dibuat. 


