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BAB III   

PERANCANGAN SISTEM  

 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai perancangan perangkat keras beserta 

perangkat lunak dan realisasi pada modul peraga sistem pemanen energi menggunakan 

piezoelectric dengan sistem pemukul berputar 

3.1  Gambaran Alat  

  Sistem yang dicarang untuk tugas akhir ini adalah modul peraga sistem 

pemanen energi menggunakan piezoelectric dengan sistem pemukul berbutar. 

Piezoelectric sebagai tranduser yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. 

Energi mekanik didapat dari pemukul yang diletakan ujung motor DC, sehingga ketika 

motor DC dinyalakan pemukil akan berputar dan mengenai piezoelectric. Pengolahan 

data dari sensor yang digunakan dilakukan dalam arduino. Berikut adalah diagram blok 

dari sistem yang ditampilkan pada Gambar 3.1 :  

 

Arduino

Piezoelektrik

Modul IR 
Optocoupler 

LCD

Motor DC Potensio

Modul ACS712
Modul sensor 

tegangan

 

Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem 

 

Alat ini memudahkan penggunanya dalam melakukan praktikum untuk 

mendapatkan nilai dari keluaran piezoelectric berupa tegangan dan arus. Ketika sistem 

dijalankan, arduno yang digunakan akan membaca nilai dari sensor arus dan sensor 
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tegangan yang digunakan. Setelah nilai didapatkan dan diolah, data akan ditampilkan 

pada LCD.  

Untuk menghidupkan motor DC pengguna dapat memutar potensio yang berada 

di samping modul pada posisi hidup. Pengguna dapat mengatur kecepatan motor DC 

dengan menggunakan potensio tersebut, yang dimana kecepatan motor DC tersebut 

sebagai tolak ukur berapa pukulan yang diterima oleh piezoelectric. Perangkat ini 

menggunakan Power Supply sebagai catu dayanya. 

 

3.2  Perancangan Perangkat Keras 

Realisasi perancangan perangkat keras ditunjukan pada Gambar 3.2 di bawah 

ini. Perangkat elektronik diletakan pada box supaya modul dapat mudah dipindahkan. 

Di bagian samping box terdapat potensio untuk mengatur kecepatan motor DC, dan 

pada bagian atas box terdapat LCD untuk menampilkan data. 

 

 

Gambar 3.2 Box Alat 

 

Pada box alat ini terdapat beberapa perangkat elektronik, yaitu : 

1. Arduino 

Arduino uno berfungsi sebagai pusat pengelolahan data. 

2. Potensio 

Potensio digunakan untuk mengatur kecepatan putar motor. 

3. Motor DC 
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Motor DC digunakan untuk menggerakan pemukul yang digunakan untuk 

menggetarkan piezoelectric. 

4. Modul IR Optocoupler 

Modul IR optocoupler berfungsi sebagai penghitung kecepatan putar motor 

DC. 

5. Piezoelectric 

Piezoelectric  berfungsi sebagai tranduser yang digunakan. 

6. LCD 

LCD berfungsi sebagai penampil utama yang menampilkan data. 

7. Sensor Tegangan 

Sensor tegangan sebagai alat untuk mendapatkan nilai tegangan keluaran dari 

piezoelectric. 

8. Modul ACS712 

Modul ACS712 sebagai alat untuk mendapatkan nilai arus keluaran dari 

piezoelectric. 
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3.2.1 Pemasangan Modul ACS712 

Pemasangan modul ACS712 pada alat ini digunakan untuk 

mendapatkan nilai arus yang dihasilkan oleh piezoelectric, hasil tersebut 

diprosess oleh Arduino. Gambar 3.3 merupakan gambaran dari pemasangan 

modul ACS712 

 

Gambar 3.3 Pemasangan Modul ACS712 
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3.2.2 Pemasangan Sensor Tegangan 

Sensor tegangan pada alat ini digunakan untuk mendapatkan nilai 

tegangan yang dihasilkan piezoelectric. Gambar 3.4 berikut merupakan 

gambaran pemasangan sensor tegangan. 

 

Gambar 3.4 Pemasangan Sensor Tegangan 
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3.2.3 Pemasangan Modul IR Optocoupler 

Modul IR optocoupler pada alat ini untuk menghitung kecepatan putar 

motor yang dapat digunakan sebagai penanda banyaknya pukulan pada 

piezoelectric. Gambar 3.5 berikut adalah gambaran pemasangan modul IR 

optocoupler. 

 

Gambar 3.5 Pemasangan Modul IR Optocoupler 
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3.3 Perancangan Perangkat Lunak 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai perancangan perangkat lunak. Perancangan 

perangkat lunak yang dijelaskan adalah perangkat lunak yang dimaksud adalah 

pengelolahan data yang dilakukan pada Arduino. Pengelolahan data tersebut meliputi 

pengelolahan data dari sensor tegangan, sensor ACS712 serta modul IR optocoupler. 

3.3.1 Program Arduino 

Arduino yang digunakan adalah Arduino uno, agar sistem dapat bekerja dengan 

baik, Arduino sebagai pusat pemrosesan berkomunikasi dengan sensor tegangan, 

ACS712 dan modul IR optocoupler untuk membaca data dan menampilkan data ke LCD. 

Arduino menunggu masukan dari energi  yang dihasilkan oleh piezoelectric  yang 

digetarkan menggunakan motor DC. Jika masukan terbaca akan dilakukan pemrosesan 

ADC oleh Arduino. Pada pemrosesan ADC akan dilakukan sampling untuk 

mendapatkan rata-rata nilai tegangan piezoelectric dari modul sensor tegangan dan arus 

piezoelectric dari modul ACS712 serta frekuensi putar motor DC melalui sensor IR 

optocoupler dalam satuan waktu dan akan ditampilkan pada layar. Gambar 3.6 berikut 

adalah diagram alir dari sistem yang dibuat. 
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Gambar 3.6 Diagram Alir Sistem 
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3.3.2 Cara Kerja Sistem 

Proses kerja dari sistem ini adalah sebagai berikut : 

a. Peizoelectric akan digetarkan dengan cara menggunakan motor DC yang diberi 

pemukul. 

b. Mengatur kecepatan getaran dengan menambahkan atau mengurangi daya pada motor 

DC dengan menggunakan potensio. 

c. Modul IR optocoupler akan membaca banyaknya frekuensi putar pada motor DC dan 

hasil akan diproses pada arduino  untuk memperoleh data frekuensi putar dalam satuan 

waktu dengan menggunakan metode sampling dengan menggunakan perhitungan Rps 

= timer1/ n; dimana n adalah jumlah lubang yang dipakai untuk menghitung frekuensi 

putar motor DC [11] dan hasil perhitungan akan ditampilkan pada LCD. 

d. Output dari piezoelectric akan dilewatkan pada modul sensor tegangan dan modul 

ACS712, hasil keluaran modul-modul tersebut dijadikan inputan untuk arduino yang 

selanjutnya akan dilakukan perhitungan nilai ADC pada arduino. 

e. Nilai ADC diolah menjadi nilai tegangan dan arus dengan menggunakan metode 

sampling untuk mendapatkan nilai rata-rata dalam satuan waktu. Untuk mendapatkan 

nilai arus digunakan rumus I = (0,0049 x Vout - 2,5) / 0,185 dimana 0.185 adalah nilai 

sensitifitas dari ASC712 [9], dan untuk mendapatkan nilai tegangan digunakan rumus 

Volt=((Volt1*0.00489)*5) dimana 5 adalah batas maksimal masukan pada arduino 

[10] dan hasil akan ditampilkan pada LCD. 

 


