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BAB III 

PERENCANAAN 

 

Rancang bangun motorized valve ini pada dasarnya adalah memodifikasi 

satu jenis valve mekanis dimana buka dan tutupnya masih secara manual (Hand 

operated), selanjutnya valve tersebut dirancang agar dapat dikontrol secara semi-

otomatis maupun otomatis penuh, dimana besaran bukaan valve diharapkan dapat 

diatur sampai dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Disamping itu, 

persentase atau ukuran besaran bukaan valve dapat dikontrol dan dimonitor 

melalui Human Machine Inteface (HMI). Untuk dapat membuat valve manual 

menjadi valve yang dapat dikontrol secara otomatis, valve dilengkapi dengan 

motor penggerak. valve otomatis ini disebut dengan istilah motorized valve. 

Selanjutnya diperlukan alat kontrol yang dapat diprogram sesuai dengan deskripsi 

kerja valve yang diharapkan. Adapun rancangan hardware yang terdiri dari 

rangkaian motor servo, sensor infrared GP2Y0A02YK, programmable logic 

control (PLC), human machine interface (HMI). Agar system dapat bekerja 

dengan baik maka diperlukan perancangan yang baik pada bagian perangkat keras 

maupun perangkat lunak serta mekanik yang akan digunakan. Rancangan yang 

dibuat mengacu pada blok diagram dan rancangan hardware yang didapat dari 

datasheet maupun penelitian sebagaimana uraian berikut: 

Dari Rancangan sistem kontrol otomatis valve otomatis berbasis PLC 

dengan interface HMI, dapat dibuat sebuah blok diagram yang bisa dilihat pada 

Gambar 3.1. 
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3.1 Diagram Alur Sistem 
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Gambar 3.1. Blok Diagram Valve Motor Otomatis 

 

Pada Gambar 3.1 dapat dilihat pada sensor level pada reservoir menjadi 

masukan PLC.  Lalu masukan tersebut diolah pada set point dari program kontrol 

yang dibuat pada PLC, dan plc memberi masukan set point, kemudian PLC 

mengririm hasil data set poin,dan plc dieksekusi dengan hasil keluaran motor 

servo yang bergerak memutar valve sesuai set point yang telah dibuat pada  PLC. 

Sistem yang berjalan ini, akan di tampilkan pada layar HMI. 

   

Dalam merancang suatu sistem untuk menggambarkan proses kerja 

rangkaian berdasarkan urutan langkah dari sistem Otomatis valve yaitu dengan 

menggunakan flowchart sistem. pada Gambar 3.2 
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Gambar 3.2 Flowchart Sistem Otomatis Valve 

Pada Gambar 3.2,  kondisi awal sensor membaca ketinggian air 40cm, maka 

valve  open 100%. Dilanjutkan pada pembacaan sensor. Jika iya, lebih kecil dari 

21cm maka valve close  50%. Jika tidak maka valve tetap pada kondisi open 

100%. Pada proses valve close 50% , Proses selanjutnya membaca keadaan 
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ketinggian reservoir. Jika ya sama dengan 0 cm  maka valve close 50%. Jika tidak 

maka valve tetap pada kondisi 50% atau berlangsung di tampilkan pada layar 

HMI. 

3.2 Perancangan Perangkat Keras 

3.2.1 Perancangan Human machine interface (HMI)  

Dimana pada HMI ini menampilkan sistem pada alamat PLC 

menggunakan kabel RS232 yang nantinya pada HMI berupa layout. 

 

Tabel 3.1 Port Com1 Hmi Pada Alamat Port PLC 

Port HMI In/Out Port PLC 

Com1 Input/Output Com0 

 

 3.2.2 Perancangan Motor Servo 

 Untuk dapat membuka kran air pada perancangan ini menggunakan 

motor servo. Berikut perancangan Motor Servo terhadap  Port  PLC. 

Tabel 3.2 Motor Servo Terhadap Port PLC.  

Port PLC Output Kegunaan 

Chanel 190 Output Membuka dan menutup kran 

. 

3.2.3 Perancangan programmable logic control (PLC) 

  Pengolahan data terpusat pada PLC  yang berada pada ruang 

kontrol. Hasil pengolahan valve otomatis.  Untuk dapat membuka kran ball 

valve  secara otomatis perancangan ini menggunakan motor servo. Berikut 

perancangan Port PLC. 

Tabel 3.3 Otomatis Valve Pada Port PLC 

Port PLC In/Out Keterangan  

Com0 Input dan Output HMI 

ADC Input Sensor infrared SR2YA02 

Chanel 190 Output Motor servo 
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3.2.4 Perancangan Sensor Infrared SR2Y0A02 

 Untuk dapat membuka kran air sesuai masukan data sensor, pada 

perancangan ini menggunakan sensor infrared SR2Y0A02. Berikut 

perancangan sensor infrared SR2Y0A02. 

Tabel 3.4 Perancangan Sesnsor Infrared SR2Y0A02 

Port PLC In/Out Keterangan 

ADC Input Sensor infrared SR2YA02 

Chanel 190 Output Motor servo 

 

3.3 Rancangan Pengujian 

      3.3.1 Human machine interface (HMI) 

       3.3.1.1 Tujuan 

 Untuk mengetahui apakah HMI dapat menampilkan proses kontrol 

berdasarkan perintah dari PLC berupa layout. 

3.3.1.2 Peralatan Yang Digunakan 

1. Power Supply 

2. PLC 

3. Sofware NB Series 

4. HMI 

3.3.1.3 Langkah Pengujian 

Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : 

1. Mendownload software NB Series pada PC (Desain layout HMI) 

2. Menyalakan power supply 

3. Memperhatikan tampilan pada HMI 

4. Setelah leader diagram dibuat pada PLC, selanjutnya melakukan 

interface antara PLC dan HMI. 

3.3.2 Motor Servo 

3.3.2.1 Tujuan 

  Untuk mengetahui apakah motor servo berputar sesuai step derajat 

melalui perantara software pembangkit PWM pada arduino. 

3.3.2.2 Peralatan yang digunakan 

1 Power supply 12V 
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2 Rangkaian  motor servo 

3 Software pengendali servo 

4 Sistem arduino 

3.3.2.3 Langkah Pengujian 

1. Merangkai Rangkaian 

2. Mendownload perangkat lunak servo pada arduino 

3. Mengamati gerakan derajat motor saat diberikan nilai PWM. 

4. Mencatat hasil pengukuran. 

 3.3.3 Programmable logic control (PLC) 

3.3.3.1 Tujuan 

  Tujuan dari PLC ini adalah untuk mengetahui apakah PLC yang 

digunakan dapat bekerja dengan semestinya. 

3.3.3.2 Peralatan Yang Digunakan 

1. OMRON PLC CP1E-NA20DR-A 

2. Tombol push Button 

3. AVOMETER 

4. Power Suplay 24V 

3.3.3.3 Langkah Pengujian 

1. Menyalakan dan hubungkan power suplay 24V pada PLC 

2. Mendownload software CX-Programmer OMRON PLC. 

3. Menekan tombol Input dan serta ukur output PLC kemudian baca 

output menggunakan Ohm Meter. 

3.3.4 Sensor infrared SR2Y0A02 

3.3.4.1 Tujuan  

  Tujuan dari pengujian sensor infrared SR2Y0A02 ini adalah untuk 

mengetahui apakah sensor infrared yang digunakan dapat bekerja 

membaca jarak. 

3.3.4.2 Peralatan Yang Digunakan 

1. Power Supply 

2. Sensor infrared SR2Y0A02 

3. Rangkaian Buck Converter, LCD dan software. 
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3.3.4.3 Langkah Pengujian 

Sensor jarak SR2Y0A02 bekerja menggunakan komunkasi I2C, 

dimana pada pengujian ini menggunakan software untuk memicu bursting 

dan mengukur jarak yang dihasilkan. Hasil pengukran SR2Y0A02 

disajikan dalam bentuk centimeter yang diakses dari memori internal 

controller sensor SR2Y0A02, sehingga dalam melakukan pengukuran ini 

membutuhkan bagian pengontrol yang dalam perancangan ini 

menggunakan Buck Converter, sementara itu untuk bagian penampil hasil 

pengujian dikirimkan ke PC secara serial agar hasil pengukuran dapat 

disajikan pada form hyperterminal PC. Adapun langkah pengukuran 

sensor SR2Y0A02 adalah sebagai berikut: 

1. Hubungkan Power Suplay 5V pada sensor SR2Y0A02.

2. Hubungkan rangkaian SR2Y0A02 pada input ADC ke Buck  Converter.

3. Mendownload software baca jarak

4. Mencatat hasil pengujian berdasarkan jarak yang dideteksi berdasarkan

hasil   pada LCD. 


