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BAB III 

PERANCANGAN ALAT 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan dan realisasi dari perangkat 

keras,  serta perangkat lunak dari alat peraga Oscillating Water Column.  

3.1. Gambaran Alat 

Alat yang akan direalisasikan dalam skripsi ini adalah sebuah alat peraga yang 

disebut Oscillating Water Column. Alat ini terdiri dari sebuah wadah berisi air dan sebuah 

motor / dinamo terletak diluar wadah, berfungsi untuk menggerakan penampang, yang 

berfungsi untuk membuat gelombang, seperti gelombang laut. Gelombang tersebut 

berfungsi memberi gaya dan tekanan pada air pada kolom udara. Oleh karena dorongan air 

pada kolom udara, turbin yang terletak pada atas permukaan kolom udara, kemudian 

bergerak dan menghasilkan energi baru yang disebut energi listrik. Pengaturan gelombang 

tersebut dapat diatur dengan menggunakan Pulse Width Modulation (PWM). Pengaturan 

tinggi gelombang juga dapat diatur melalui cara manual yaitu dengan 

mengubah/mengganti posisi awal ke posisi yang diinginkan pada piringan yang berputar. 

Pada piringan telah ditentukan lubang dengan ukuran diameter yaitu 10cm, 15cm, 20cm, 

22cm dan 24cm. Kemudian pada penggerak ayunan juga dapat diatur dengan cara 

mengubah/mengganti posisi yang telah tersedia pada tuas yang terhubung antara piringan 

dengan penampang. Selain itu, alat tersebut akan dilengkapi dengan sebuah program user 

interface untuk memperindah tampilan.  
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Gambar 3.1. Blok diagram keseluruhan alat yang dirancang. 

Gambar 3.1 menunjukkan blok diagram keseluruhan alat yang dirancang. Secara 

umum sistem yang dirancang terdiri dari tiga bagian utama yaitu modul mekanik,  modul 

controller, dan modul user interface.  

3.2. Perancangan dan Realisasi Perangkat Keras 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan hingga perealisasian 

perangkat keras. Perancangan perangkat keras yang akan dijelaskan meliputi modul 

mekanik dan modul elektronik yang meliputi modul elektronik pada mekanik dan 

controller . 

3.2.1.  Perangkat Keras Modul Mekanik 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan perangkat keras modul 

mekanik beserta bagian-bagiannya. Gambar 3.2 menunjukkan rancangan desain mekanik 

tampak samping  dan disertai dengan keterangan masing-masing bagian. 
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Gambar 3.2. Desain mekanik tampak samping dan keterangan. 

Mekanik yang dirancang  mempunyai dimensi total panjang 100cm, lebar 35cm, dan 

tinggi 40 cm. Panjang 100cm sudah termasuk dengan dimensi dengan berwarna hijau pada 

Gambar 3.2. Penampang menggunakan ukuran dimensi panjang 10cm dan lebar 15cm. 

Lubang pada muka kolom udara dengan diameter 8cm dan 5cm. Pada Gambar 3.2. ada 

cekungan pada bagian permukaan bawah bertujuan agar air lebih mudah naik. Bidang 

miring yang berwarna biru muda tersebut di desain seperti itu agar udara lebih mudah naik 

ke atas dan terfokus.    

Gambar 3.3.-3.5. dibawah ini menunjukkan realisasi dari modul mekanik yang 

dirancang dalam skripsi ini. 

 

Gambar 3.3. Realisasi mekanik keseluruhan Oscillating Water Column tampak 

samping. 
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Gambar 3.4. Realisasi mekanik keseluruhan Oscillating Water Column tampak atas 

kanan. 

  

Gambar 3.5. Realisasi mekanik keseluruhan Oscillating Water Column tampak atas 

kiri. 
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Pada Gambar 3.3., Gambar3.4. dan Gambar 3.5. terlihat bahwa perancangan dengan 

realisasi. 

3.2.2.  Perangkat Keras Modul Elektronik 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan perangkat keras modul 

elektronik yang digunakan dalam skripsi ini. 

3.2.2.1.  Pengendali Utama 

Pengendali utama bertugas untuk mendapatkan data sensor, mengkonversi data 

sensor, memberi pulsa motor power window dan ditampilkan pada monitor. Pada 

pengendali utama ini menerima data berbagai sensor diantaranya sensor arus, tegangan dan 

kecepatan. Sensor arus yang diproses adalah data yang diterima melalui  Analog to Digital 

Converter ADC port. Data ADC port tersebut dikonversi menjadi nilai arus yaitu ampere 

(A). Data dari sensor tegangan akan diterima melalui ADC dan dikonversikan menjadi 

nilai tegangan yang disebut volt (V). Data dari sensor kecepatan yang diterima melalui 

GPIO dan dikonversikan menjadi nilai kecepatan yaitu rpm. 

Bagian ini dirancang mengunakan pcDuino sebagai pusat pengolahan data dan 

sebagai pengontrol bagian-bagian lainnya. PcDuino yang digunakan dalam perancangan ini 

adalah pcDuino3 yang merupakan gabungan dari PC dengan Arduino. PcDuino3 dipilih 

karena fasilitas-fasilitas pendukung ini cukup lengkap dan mudah dibawa kemana-mana, 

cocok untuk kombinasi dengan alat peraga yang digunakan. Fitur yang paling 

memudahkan adalah HDMI port. Apabila monitor tidak ada HDMI port, dapat 

menggunakan konveter HDMI to VGA. Pada pcDuino ADC yang digunakan adalah 12bit 

pada port A2-A5. Dengan penggunaan ADC 12bit ini, data yang diterima dan dikonversi 

akan lebih teliti dibanding dengan mikrokontroler lainnya. 

Bahasa pemrograman yang digunakan adalah python. Python dapat digunakan pada 

pcDuino3. Python, secara umum merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek dan 

tingkat tinggi. Python diciptakan oleh Guido van Rossum diakhir tahun delapan puluhan 

dan awal tahun Sembilan puluhan. Python merupakan salah satu bahasa yang paling 

mudah untuk dipelajari dan digunakan. Python didesain untuk mudah dibaca karena 

menggunakan kata kunci bahasa Inggris dan memiliki konstruksi sintak yang lebih sedikit 

daripada bahasa lain. 
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Gambar 3.6. Skema pcDuino[7,h.2]. 

Konfigurasi penggunaan pin pcDuino3 dipaparkan pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1. Konfigurasi penggunaan pin pcDuino3 pada bagian pengendali utama. 

Nama Port Fungsi 

A2 Pin Output Mux 4067 

A3 Pin Compare Value 

GPIO0 Pin S0 (Mux 4067)  

GPIO1 Pin S1 (Mux 4067) 

GPIO2 Pin S2 (Mux 4067) 

GPIO3 Pin S3 (Mux 4067) 

GPIO4 Pin Enable (Mux 4067)  

GPIO6 Pin PWM (Motor power window) 

GPIO7 Pin Sensor Proximity 

 

3.2.2.2. Sensor Arus  

Pada bagian ini sensor arus menggunakan 5 unit ACS712 5A yang terletak pada 

keluaran generator, keluaran boost converter, supercapacitor, beban dan motor power 

window. ACS712 5A memiliki sensitvitas keluaran yang cukup besar yaitu 185mV/A 

dibanding dengan ACS712 20A maupun 30A. Sensitivitas keluaran yang besar 
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menguntungkan untuk pembacaan data tegangan keluaran pada ACS712 karena perubahan 

tegangan yang cukup besar memudahkan untuk pemerosesan data ke pengendali utama. 

Setiap perubahan 185mV merupakan 1A arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. 

ACS712 memiliki hambatan dalam yang cukup kecil yaitu sebesar 1,2mΩ. 

 

Gambar 3.7. Rangkaian pada ACS712. 

 

 

Gambar 3.8. Realisasi rangkaian ACS712. 

 

Sensor Arus ACS712, pada saat tidak ada arus yang mengalir maka keluaran pada 

sensor ACS712 ialah 2,5VDC. Pada saat arus mengalir dari IP+ ke IP- maka keluaran > 
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2,5VDC. Dan sebaliknya, pada saat arus mengalir dari IP- ke IP+ maka keluaran < 

2,5VDC. Pada skripsi ini konfigurasi pin IP adalah IP+ ke IP- sehingga keluaran diatas 

2,5VDC. 

3.2.2.3. Sensor Tegangan 

Sensor tegangan dalam skripsi ini menggunakan divider tegangan. Divider tegangan 

bertugas untuk membagi tegangan maksimal menjadi 3,3VDC. Pada pcDuino inputan port 

maksimal hanya 3,3VDC. Oleh karena inputan pcDuino hanya dapat membaca tegangan 

sebesar 3,3VDC maka dibutuhkan converter 5VDC to 3,3VDC dan 12VDC to 3,3VDC. 

Pemilihan ukuran resistor sangat berpengaruh pada keluaran divider tegangan. Ukuran 

resistor yang kecil (dibawah 1k) akan mengakibatkan arus yang mengalir besar dan resistor 

yang besar (diatas 10k) akan memberikan nilai arus yang mengalir kecil. Pada skripsi ini 

komponen resistor yang digunakan diatas 10k karena dibutuhkan arus yang mengalir pada 

divider tegangan yaitu kecil. Jika menggunakan komponen resistor yang  kecil maka arus 

yang mengalir besar atau dapat dikatakan boros arus. Sedangkan arus yang dihasilkan pada 

skripsi ini adalah kecil sehingga lebih membutuhkan komponen nilai resistor besar.  

 

 

Gambar 3.9. Rangkaian sensor tegangan dengan converter 5VDC to 3,3VDC. 

out(3.3)

+V

V1
5V

R2
20k

R1
10k



28 
 

 

Gambar 3.10. Rangkaian sensor tegangan dengan converter 12VDC to 3,3VDC. 

 

 

Gambar 3.11. Realisasi rangkaian sensor tegangan 

3.2.2.4. IC Mux 4067 

Ic Mux 4067 berfungsi sebagai menerima maksimal 16 inputan dan 1 output yang 

diatur oleh selector mux dan enable mux. Berikut adalah konfigurasi ic mux 4067: 

R3
11.5k

R4
30k

+V

V2
12V

out(3.3v
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Gambar 3.12. Skema input dan output pada IC4067. 

 

Gambar 3.13. Realisasi rangkaian mux 4067 . 
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3.2.2.5. Sensor Kecepatan 

Sensor kecepatan adalah sensor yang dapat mengukur putaran per menit. Sensor 

kecepatan menggunakan sensor Proximity . Pada Gambar 3.14. keluaran dari sensor berupa 

pulsa high dan low. Pada sensor ini tersambung ke pin gpio7 pcDuino yang nantinya akan 

dikonversi menjadi satuan rpm. Ada 2 metal besi sebagai sanpling data kecepatan. 

 

Gambar 3.14. Realisasi Sensor Proximity sebagai sensor kecepatan. 

3.2.2.6. Storage System 

Pada Gambar 3.15. terlihat bahwa  Storage System dalam skripsi ini menggunakan 

boost converter dan supercapacitor. Boost converter berfungsi sebagai step up tegangan 

dari 0,5 – 5 VDC menjadi 5 VDC. Supercapacitor  yang digunakan bernilai 1F/5V.  

Storage system dalam skripsi ini ialah pemanenan energi listrik DC yang disimpan oleh 

supercapacitor.  
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Tombol saklar pada Gambar 3.18, berfungsi untuk menyambung dan memutuskan 

arus yang terhubung ke beban sehingga beban akan nyala atau mati saja. Beban 

menggunakan LED 1 watt warna putih yang terlihat pada gambar tersebut. 

 

Gambar 3.15. Rangkaian Boost Converter. 

 

 

Gambar 3.16. Realisasi Boost Converter. 
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Gambar 3.17. Rangkaian Storage system pada supercapacitor dengan beban. 

 

Gambar 3.18. Realisasi Storage system pada supercapacitor dengan beban. 
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3.2.2.7. Aktuator 

Aktuator yang digunakan pada mekanik Oscillating Water Column adalah sebuah 

motor power window yang dipasangkan gear sepeda yang berjumlah 52 mata gigi dan 40 

mata gigi pada gear berikutnya, yang terhubung dengan rantai. Motor power window 

berfungsi sebagai pengatur kecepatan gelombang air. 

Sebagai aktuator digunakan sebuah motor power window yang dicatu tegangan 12 V. 

Motor power window tersebut, mempunyai torsi 9 kg dan kecepatan putar 104 rpm. 

Dengan adanya gear yang dipasang sesuai pada Gambar 3.19. sehingga putaran motor 

yang diperoleh penampang yang bergerak adalah 80rpm. 

Gambar  3.19. adalah realisasi motor power window yang dipasangkan dengan gear. 

 

Gambar 3.19. Realisasi motor power window. 
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Gambar 3.20. Rangkaian driver motor. 

 

 

Gambar 3.21. Realisasi driver motor. 



35 
 

 

Gambar 3.22. Realisasi lubang piringan. 

Pada Gambar 3.22. lubang piringan bertugas sebagai penentu tingginya amplitude 

pada gelombang air yang dibuat. Lubang piringan tersebut dengan ukuran diameter mulai 

dari 10cm, 15cm, 20cm, 22cm dan 24cm. Dengan adanya ukuran diameter pada lubang 

piringan, gelombang air yang dihasilkan belum tentu tingginya seperti pada ukuran 

diameter lubang piringan.  

 

Gambar 3.23. Realisasi lubang tuas penggerak. 



36 
 

Pada Gambar 3.23. lubang pada tuas penggerak bertugas memberikan posisi awal 

dengan posisi akhir pada penampang menjadi berbeda dari yang sebelumnya. Jarak antara 

lubang 1cm.   

Pada Gambar 3.24.  turbin bertugas sebagai konversi dari tenaga angin menjadi 

energi listrik. Turbin juga bertugas memanen energi listrik.  

 

Gambar 3.24. Realisasi turbin. 

3.3. Perancangan dan Realisasi Perangkat Lunak 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan perangkat lunak. 

Perancangan perangkat lunak yang akan dijelaskan yaitu perancangan perangkat lunak 

pcDuino. 

3.3.1. Perangkat Lunak  pcDuino 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan perangkat lunak pcDuino 

sebagai controller. Gambar 3.25. menunjukkan diagram alir subrutin controller yang 

diimplementasikan  pada pcDuino. Program controller menangani task dari pewaktuan 

time sampling, data sensor arus ACS712, sensor tegangan, sensor kecepatan, konversi 
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ADC ke satuan arus, tegangan dan kecepatan serta pengaturan PWM pada motor power 

window. Berikut adalah penjelasan diagram alir pada Gambar 3.25. 

 Perangkat lunak akan bekerja menjalankan program apabila diberi perintah 

program python namafile.py kemudian enter, pada LXTerminal 

yang ada pada OS Ubuntu pcDuino. 

 Inisialisasi sistem yang meliputi ADC, GPIO, time dan variabel yang 

digunakan pada skripsi ini. 

 Untuk mengambil ADC Arus dibutuhkan pin A2 pcDuino sebagai pin 

pembaca data analog menjadi digital. 

 Data ADC tersebut dikonversi menjadi satuan Arus yaitu ampere (A). 

Proses konversi ke satuan arus membutuhkan sampling yaitu dengan 

mengambil data 1 cuplikan dan berulang hingga proses sampling ini selesai. 

Dalam hal ini proses sampling sebanyak 1000 kali. Semakin Banyak data 

yang di-sampling maka akan semakin akurat data yang dihasilkan. Data 

sensor arus yang telah diambil melalui proses sampling kemudian akan 

diproses menjadi nilai dengan satuan arus. Proses konversi yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Data sensor arus yang diambil melalui mux 4067 yang telah melalui 

tahap sampling akan diterima oleh ADC pin A2 pcDuino. 

b. Proses pengambilan data pada mux 4067 yaitu dengan memberi nilai 

pada selektor mux 4067 seperti: 0000, 0001, 0010, 0011 dan 0100. 

Setiap nilai tersebut akan mewakili data dari sensor tersebut sesuai 

dengan nilai yang diberikan. 

c. Sesuai dengan nilai biner diatas adalah data sensor arus. Setiap data 

sensor arus yang diterima oleh pin A2 pcDuino, akan diproses menjadi 

nilai tegangan terlebih dahulu. Berikut konversi ADC ke tegangan: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 =
𝑝𝑖𝑛 𝐴2 𝑝𝑐𝐷𝑢𝑖𝑛𝑜

4095
× 3.3 𝑉𝐷𝐶 

d. Pada pin A3 pcDuino, dilakukan proses konversi yang sama sebagai 

Nilai Pembanding. Nilai Pembanding adalah nilai 2,5VDC pada power 

supply melalui divider tegangan. Supaya data yang diperoleh lebih 
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akurat.  Setelah data Nilai Tegangan dan Nilai Pembanding diperoleh, 

maka, Nilai arus akan diperoleh: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑟𝑢𝑠 =  
(𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔)

185 𝑚𝑉
× 1𝐴 

 Setelah proses konversi arus terpenuhi, data ADC tegangan diambil melalui 

pin A2 pada pcDuino.  

 Data  ADC tegangan dikonversi ke satuan tegangan sama seperti proses 

diatas. Setelah mendapatkan Nilai Tegangan, dikonversikan menjadi 

tegangan maksimal 5 VDC dan 12 VDC. Berikut konversi tegangan 

3.3VDC ke 5 VDC: 

𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 5𝑉 =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

3.3 𝑉𝐷𝐶
× 5 𝑉𝐷𝐶 

 

Konversi tegangan 3.3 VDC ke 12 VDC adalah: 

𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 12𝑉 =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

3.3 𝑉𝐷𝐶
× 12 𝑉𝐷𝐶 

 

 Setelah mendapatkan nilai tegangan konversi 5VDC maupun 12 VDC, 

maka program akan berjalan menghitung kecepatan turbin. Proses konversi 

kecepatan turbin sebagai berikut: 

a) GPIO7 pcDuino diatur pada kondisi input. 

b) Apabila GPIO7 berlogika LOW maka counter += 1 kemudian 

di-delay 0.1s dan di-sampling sebanyak 50 kali. 

c) Nilai counter akan diproses ke tahap konversi satuan rpm. Berikut 

proses konversinya:  

𝑟𝑝𝑚 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
=

 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 2  

0.083333
 

 

0.083333 =  
50 × 0.1𝑠

60 𝑠
 

 

 Proses kalkulasi daya menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑃 = 𝑉 × 𝐼 
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 Semua data yang diperoleh akan disimpan ke file.txt kemudian akan 

ditampilkan pada layar monitor data tersebut. Proses akan berhenti apabila 

mendapat inputan pada keyboard ctrl-c pada python pcduino adalah 

keyboard interrupt.  

Mulai

Inisialisasi Sistem

Konversi Arus

Apakah Sudah 

selesai ?

Konversi Tegangan

Yes

Apakah Sudah 

selesai ?

Konversi Kecepatan 

Turbin

Yes

Kalkulasi Daya

Semua Data Simpan ke 

File .txt

Cetak Data

Ambil Data ADC Arus

Ambil Data ADC 

Tegangan

No

No

 

Gambar 3.25. Diagram alir subrutin controller pengukuran. 
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Mulai

Inisialisasi Sistem

Ubah Kecepatan

Status Ubah ?

Yes

No

 

 

Gambar 3.26. Diagram alir subrutin controller PWM. 

Pada Gambar 3.26 adalah proses PWM terjadi. PWM pada alat ini hanya tersedia 3 

variasi yaitu lambat, sedang dan cepat. Pada PWM lambat nilai yang di-setting menjadi 60, 

PWM sedang di-setting menjadi 55 dan PWM cepat di-setting 0. Nilai dari maksimal 

PWM adalah 100. Nilai PWM tersebut dapat dikatakan lebar pulsa (dutycycle). Pada driver 

motor menggunakan optocoupler sehingga inputan yang diberikan berkebalikan dengan 

output optocoupler. 

Sesuai dengan Gambar 3.25 dan Gambar 3.26, program berjalan bersamaan dengan 

cara membuka 2 tab LXTerminal. File.py untuk pengukuran dan file.py untuk PWM 

dijalankan pada masing-masin tab. File.py untuk PWM tidak menjadi satu kesatuan 

program karena PWM jika dijalankan pada satu program, PWM tidak akan memberikan 

pulsa PWM. 

 

 

 


