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BAB III 

PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

 

3.1 Diagram Blok dan Prinsip Kerja Sistem 

Perancangan penstabil suhu ruangan berbasis modul Peltier secara umum 

seperti yang ada pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem Keseluruhan 

Sumber : Perencanaan 

 Pada gambar 3.1 diagram blok sistem keseluruhan diatas mempunyai dua 

sistem, yang dimana sistem pertama pengaturan suhu menggunakan Labview 

dengan pengoperasian terkoneksi melalui komputer/laptop. Sistem kedua 

pengaturan suhu memanfaatkan keypad dengan pengontrol mikrokontroler dan 

display LCD sebagai tampilan informasinya  
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Gambar 3.2 Diagram Blok Sistem I 

Sumber : Perencanaan 

 Pada gambar 3.2 diagram blok sistem I diatas menjelaskan tentang 

rancangan gambar yang saya ingin kerjakan pada sistem pertama yang berfungsi 

pengaturan suhu dengan pengoperasiannya yang  terkoneksi melalui komputer 

atau laptop.  

 

Gambar 3.3  Desain Perancangan Sistem I 

Sumber : Perencanaan 
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Dari gambar diatas 3.3 desain perancangan sistem I, menjelaskan fungsi 

dan cara kerja masing-masing unit sebagai berikut:  

Komputer : merupakan pengolah data yang berasal dari sensor 

suhu untuk di proses lebih lanjut menggunakan 

perangkat lunak Labview. Di dalam Labview 

terdapat kontrol logika fuzzy dengan masukan 

error dan delta error. 

Usb to ttl : merupakan perangkat yang mengubah data serial 

ke USB agar dapat di baca oleh komputer. 

Atmega16 : bertujuan untuk mengatur pwm di fan dan pwm di 

peltier 

PWM : bertujuan untuk mengubah fungsi peltier sebagai 

pemanas atau pendingin ruangan. 

Modul Peltier : merupakan komponen utama penghasil suhu pada 

alat penstabil suhu ruangan. 

LM 35 : merupakan sensor suhu yang digunakan untuk 

membaca suhu pada ruangan. 

Baterai atau aki : sebuah sel listrik dimana di dalamnya berlangsung 

proses elektrokimia yang reversibel (dapat 

berbalikan) dengan efisiensinya yang tinggi dan 

berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam 

bentuk energi kimia, yang akan digunakan untuk 

menyediakan listrik ke sistem. 
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Gambar 3.4 Blok Diagram Sistem Kontrol 

Sumber : Perencanaan 
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 Pada gambar diatas 3.4 blok diaram sistem kontrol menjelaskn prinsip 

kerja dari sistem yaitu, dimulai dengan pembacaan suhu ruangan oleh sensor lm 

35. Selanjutnya suhu yang terbaca akan dibandingkan dengan suhu yang 

diinginkan (setpoint) menghasilkan nilai error dan delta error. Nilai  error 

merupakan selisih antara suhu yang diinginkan (setpoint) dengan suhu yang 

terbaca oleh sensor. Delta error adalah besarnya error saat ini dikurangi dengan 

besarnya error sebelumnya. Nilai error dan delta error akan di proses oleh 

kontroler PID menghasilkan nilai besarnya pemanasan atau pendinginan yang 

dibutuhkan. 

 Nilai suhu yang dinginkan (setpoint) diatur pada Labview yang terhubung 

oleh mikrokontroler. Dari mikrokontroler, nilai keluaran dari labview akan 

dikirim ke pwm untuk mengatur besarnya pada tegangan masukan pada peltier. 

Kemudian peltier akan melakukan aksi pemanasan atau pendinginan sehingga 

suhu pada ruangan yang di kontrol berubah. Selanjutnya sensor akan membaca 

besarnya suhu ruangan untuk di umpan balik (feedback) dan dibandingkan dengan 

besarnya setpoint. Proses ini akan terus berulang sampai error yang terjadi 

mendekati 0 atau suhu pada ruangan sama dengan besarnya setpoint. 

 

3.2  Perancangan Atmega 16 

 Mikrokontroler pada pembuatan alat tugas akhir menggunakan keluarga 

AVR tipe ATMega16, minimum sistem merupakan suatu perangkat sistem yang 

dapat digunakan untuk menjalankan mikrokontroler. Perangkat ini memiliki 

komponen sederhana berupa IC ATMega16, external kristal, tombol reset, 

kapasitor dan resistor. Pada perangkat ini membutuhkan suplay tegangan sebesar 

5 volt. 

 

Gambar 3.5 Rangkaian Sistem Keseluruhan yang Terhubung dengan ATMega 16 

Sumber : perencanaan 
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Gambar 3.6 Rangkaian Sistem I yang Terhubung dengan ATMega 16 

Sumber : Perecanaan 

3.2.1 Perancangan rangkaian minimum sistem 

 

Gambar 3.7 Rangkaian Minimum Sistem yang Terhubung dengan ATMega 16 

Sumber : Perencanaan 
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3.3 Perancangan rangkaian komunikasi serial dengan komputer 

 USB Serial Converter : Merupakan suatu perangkat keras yang digunakan 

untuk menghubungkan dengan komputer dan akan di operasikan pada 

pemrograman Labview 

 

Gambar 3.8 Rangkaian Komunikasi Serial dengan Komputer yang Terhubung 

dengan ATMega 16 

Sumber : Perencanaan 

 

3.4 Perangcangan Rangkaian Sensor Suhu LM 35 

 Untuk mengetahui temperatur suhu dalam ruangan,menggunakan sebuah 

transduser. Transduser yang mampu menanggapi perubahan temperatur suhu 

dengan respon cepat adalah jenis komponen yang sudah terintegrasi dalam bentuk 

sebuah chip ic yaitu LM35. 

 

Gambar 3.9 Rangkain Sensor Suhu LM 35 yang Terhubung dengan ATMega 16 

Sumber : Perencanaan 
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3.5 Perancangan Perangkat Keras 

3.5.1 Perangcangan Peltier 

 Pada perancangan peltier sebagai penstabil suhu ruangan, menggunakan 

modul peltier seri TEC1-12706 sebanyak 6 buah. Dalam penerapan modul peltier, 

dibutuhkan penyerap suhu pada kedua sisi elemennya. Heatsink dan coolsink 

dipasang pada dasarnya agar penyerapan panas maupun dingin dapat berjalan 

dengan efisien. Pemasangan peltier pada susunan perangkat dinginnya 

menggunakan karet insulator untuk mengurangi inteferensi suhu panas ke sisi 

dingin peltier. 

Pemasangan fan pada sisi heatsink dan coolsink juga diperlukan karena 

penyebaran suhu yang terjadi di dalam ruangan yang dikontrol merupakan 

konveksi paksa.  

 

Gambar 3.10 Rangkaian Driver Peltier 

Sumber : Perencanaan 
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3.6 Perancangan Perangkat Lunak 

3.6.1  Perancangan Program Labview 

 Virtual instrument (VI) adakah sebutan untuk program yang dihasilkan 

oleh labview. VI memiliki dua bagian terpisah yaitu front panel untuk antarmuka 

pengguna dan block diagram untuk kode program. Didalam program labview ini 

dibuat aplikasi yang bertujuan untuk pembacaan sensor melalui modul , kontrol 

PID sebagai aplikasi interface bagi manusia atau pengguna. 

Desain perencanaan front panel pada pemrograman labview sebagai berikut : 

 

Gambar 3.11 Front Panel di Labview 

Sumber : Perencanaan 

 Pada gambar diatas 3.11 front panel di labview berfungsi cendela utama 

yang menjadi tempat pemakai untuk beriteraksi dengan program. Dan mepunyai 

objek yang ditempatkan pada front panel yaitu kontrol dan indikator. 

Desain perencanaan block diagram pada pemrograman labview sebagai berikut : 

 

Gambar 3.12 Blok Diagram di Labview 

Sumber : Perencanaan 
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 Pada Gambar diatas 3.12 blok diagram di labview berfungsi sebagai 

bahasa pemrograman grafis yang dimiliki oleh labview. Melalui blok diagram 

inilah berbagai pemrograman dilakukan. Blok diagram memiliki fungsi pellet, dan 

didalam fungsi pellet mempunyai bermacam-macam fungsi adalah struktur, 

numerik, string, array, cluster, comparison, time dan dialog, file  I/O , NI 

measrument, wavefrom, analisa, instrumen I/O, aplikasi kontrol, grafik dan 

sound, komunikasi, dan report generation. 

 

3.7 Flow Chart 
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Gambar 3.13 Flow Chart 

Sumber : Perencanaan 
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 Pada gambar diatas 3.13 flowchart dimana program dimulai dengan 

mengatur komunikasi serial yang digunakan, pengaturan komunikasi serial 

berfungsi sebagai interaksi antara prorgam labview dengan alat yang kita 

gunakan. Setelah pengaturan komunikasi serial, maka pengguna dapat 

memasukkan besarnya suhu yang diinginkan (setpoint) pada program. Alur 

program berikutnya adalah pembacaan suhu pada ruangan menggunakan lm 35, 

dari pembacaan suhu tersebut maka program dapat menghitung besarnya 

kemudian di masukkan ke dalam perhitungan kontroler PID untuk menghasilkan 

nilai keluaran yang kita inginkan. 


