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BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 DIAGRAM KERJA ALAT

Perencanaan pengembangan air mancur menari mengikuti irama dan

bercahayakan RGB LED (dengan sistem monitoring ketinggian air) memiliki

diagram kerja yang telah direncanakan sebagai berikut.

Gambar 3.1 Diagram Kerja

Berikut ini penjelasan dari diagram blok di atas.

1. Konektor wireless digunakan sebagai penghubung suara dari perangkat keras

ke Arduino.

2. Push button digunakan sebagai inputan berupa tombol untuk memilih mode.

3. Sensor tegangan digunakan sebagai umpan balik dari buck converter.

4. Arduino digunakan untuk mengolah input dan menghasilkan output.

5. Handphone digunakan untuk menampilkan pergerakan air mancur via wireless.

6. DC/DC Buck Converter digunakan sebagai pengubah tegangan sesuai set

point.

7. Water pump DC digunakan untuk menyemprotkan air.
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8. IC 74HC595 digunakan sebagai driver untuk menyalakan LED RGB.

9. LED (Light Emitting Diode) digunakan untuk memberikan cahaya pada air

mancur.

10. LCD (Liquid Crystal Display) 16x2 digunakan untuk menampilkan pilihan

untuk memilih mode.

11. Motor servo digunakan untuk menggerakan water pump ke kiri atau ke kanan.

3.2 PRINSIP KERJA ALAT

Pada pembuatan air mancur menari ini menggunakan 2 mode yaitu mode

otomatis dan mode manual. Cara kerja dari mode otomatis telah dibuat beberapa

program untuk menggerakan air mancur dari beberapa lagu yang telah dipilih

sebelumnya, sedangkan cara kerja untuk mode manual setelah di-inisialisasi nada

maka user dapat menggerakan air mancur dengan menekan setiap nada pada

perangkat keras/handphone kemudian air mancur akan mengeluarkan air sesuai

tinggi rendah nada yang ditekan. Semua pergerakan air dapat di-monitoring

menggunkan handphone yang telah terhubung dengan modul Bluetooth HC-05.

3.3 PERENCANAAN DESAIN ALAT

Spesifikasi dari judul tugas akhir pengembangan air mancur menari

mengikuti irama dan bercahayakan RGB LED (dengan sistem monitoring

ketinggian air) adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Perencanaan Perangkat Keras



16

a. Wireless (bluetooth) sebagai penghubung antara perangkat keras ke Arduino.

b. Push button sebagai tombol pemilih mode.

c. Arduino mega 2560 sebagai pengendali/ kontroller.

d. Handphone sebagai alat untuk me-monitoring.

e. DC/DC converter sebagai converter.

f. LCD 16x2 sebagain interface pilihan mode.

g. RGB LED sebagai pencahayaan.

h. Motor servo sebagai penggerak water pump.

i. Water pump sebagai pemompa air.

3.4 PENGATURAN PIN I/O ARDUINO

Perancangan input output pada arduino mega 2560 yang akan dibuat

sebagai berikut:

Gambar 3.3 Perencanaan I/O Pada Arduino
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Keterangan:

1. Pin A0 = Sensor 1

2. Pin A1 = Sensor 2

3. Pin A2 = Sensor 3

4. Pin A3 = Sensor 4

5. Pin A4 = Sensor 5

6. Pin A5 = Sensor 6

7. Pin A6 = Sensor 7

8. Pin A7 = Sensor 8

9. Pin 50 = Push button 1

10. Pin 51 = Push button 2

11. Pin 52 = Push button 3

12. Pin 4 = Buck converter 1

13. Pin 5 = Buck converter 2

14. Pin 6 = Buck converter 3

15. Pin 7 = Buck converter 4

16. Pin 8 = Buck converter 5

17. Pin 9 = Buck converter 6

18. Pin 10 = Buck converter 7

19. Pin 11 = Buck converter 8

20. Pin 3 = Motor servo 1

21. Pin 2 = Motor servo 2

22. Pin 1 = Koneksi Wireless

23. Pin 0 = Koneksi Wireless

24. Pin 13 = 74HC595 Rangkaian LED 1 (Data)

25. Pin 12 = 74HC595 Rangkaian LED 1 (Clock)

26. Pin 20 = 74HC595 Rangkaian LED 1 (Latch)

27. Pin 14 = 74HC595 Rangkaian LED 2 (Data)

28. Pin 15 = 74HC595 Rangkaian LED 2 (Clock)

29. Pin 16 = 74HC595 Rangkaian LED 2 (Latch)

30. Pin 17 = 74HC595 Rangkaian LED 3 (Data)

31. Pin 18 = 74HC595 Rangkaian LED 3 (Clock)
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32. Pin 19 = 74HC595 Rangkaian LED 3 (Latch)

3.5 FLOWCHART

Flowchart program mode otomatis sebagai berikut:

Gambar 3.4 Flowchart Mode Otomatis
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Untuk flowchart mode manual ditunjukan pada gambar berikut.

Gambar 3.5 Flowchart Mode Manual
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3.6 PERENCANAAN PROGRAM

Untuk mengetahui apakah hardware dapat bekerja dengan baik, maka

dibutuhkan algoritma sebagai acuan untuk membuat program agar hardware dapat

bergerak. Berikut ini flowchart algoritma untuk masing-masing hardware.

3.6.1 Program LCD 16X2

Untuk menampilkan tulisan pada LCD 16x2 dibutuhkan program pada

arduino. Berikut ini algoritma dasar pada LCD 16x2.

Gambar 3.6 Flowchart LCD 16x 2

Setelah program dimulai maka arduino akan meng-inisialisai apa yang

harus dikerjakan. Set Text adalah tulisan yang telah dibuat pada pemrograman

arduino. Kemudian text yang telah dibuat tersebut akan ditampilkan pada LCD

16x2, terakhir program selesai.
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3.6.2 Program Motor Servo

Pada tugas akhir ini motor servo digunakan untuk menggerakan water

pump yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan. Berikut ini flowchart dari

algoritma perancangan sistem motor servo.

Gambar 3.7 Flowchart Motor Servo

Setelah  program dimulai arduino akan meng-inisialisasi program yang

telah di upload pada arduino. pada flowchart di atas tertulis “set 0 > 180 ++” yang

mana artinya motor servo akan ber gerak mulai dari 0 derajat sampai 180 derajat

dengan perpindahan tiap 1 derajat. Kemudian langkah selanjutnya motor servo

bergerak sesuai perintah yang telah dibuat, terakhir selesai atau program dihentikan.

3.6.3 Program Shift Register

Untuk meminimalisir penggunaan pin arduino mega 2560, digunakan shift

register 74HC595 sebagai driver LED. 1 buah IC 74HC595 bisa menyalakan

hingga 8 buah LED. Berikut perancangan 74HC595 sebagai driver LED.
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Gambar 3.8 Flowchart Shift Register

Setelah kita menentukan nilai data yang akan dimasukkan, kemudian pin

latch akan memasukkan data tersebut pada 74HC595, setelah semua data masuk

maka pin latch akan memberikan satu perintah yang mana perintah tersebut akan

memindahkan data menjadi output dari 74HC595.

3.6.4 Perancangan Buck Converter

Buck converter pada tugas akhir ini digunakan untuk menurunkan

tegengan DC to DC agar dapat bekerja sesuai tegangan kerja water pump. Tegangan

yang diturunkan tersebut dapat di kontrol melalui arduino mega 2560 dengan

menggunakan PWM (Pulse Width Modulation). Berikut ini perancangan flowchart

buck converter.
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Gambar 3.9 Flowchart Buck Converter dengan kendali PWM

Cara kerja dari flowchart gambar 3.10 PWM akan di atur mulai dari 0-255

yang mewakili dari tegangan 5v -10v. Jadi, nilai tegangan maksimal dari 255 adalah

10v.

Buck converter digunakan sebagai driver water pump, dengan

menggunakan driver buck converter diharapkan water pump dapat mengeluarkan

mulai dari rendah ke tinggi  ataupun sebaliknya sesuai nada yang di tekan.

Tabel 3.1 Perencanaan Ketinggian Air

Nada Tinggi Air

DO 12 cm

RE 18 cm

MI 24 cm

FA 28 cm

SOL 33 cm

LA 40 cm

SI 45 cm

DOO 50 cm



24

3.6.5 Perancangan Interface Pada Handphone

Pada tugas akhir yang berjudul “Pengembangan Air Mancur Menari

Mengikuti Irama Dan Bercahayakan RGB LED (Dengan Sistem Monitoring

Ketinggian Air)”, dibutuhkan perangkat lain untuk menampilkan hasil dari

pergerakkan air yaitu menggunakan handphone. Berikut ini flowchart dari

perancangan sistem monitoring.

Gambar 3.10 Flowchart Tampilan Pada Handphone

Penjelasan dari flowchart di atas adalah ketika program dimulai maka

perangkat keras mencari frekuensi bluetooth yang telah dibuat untuk tugas akhir

ini. Setelah connected (terhubung) maka perangkat keras akan menampilkan

monitoring dari ketinggian air serta pergerakannya.


