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ABSTRAK
Penelitian ini merancang alat ukur kecepatan air pada pipa dengan
menggunakan dua sensor ultrasonic transducer yang terdiri dari transmitter dan
receiver. Transmitter Berfungsi untuk memancarkan frekuensi 1 MHz dari arduino
nano. Receiver berfungsi untuk menerima perubahan frekuensi dengan dikuti perubahan
pergerakan molekul air dan perubahan frekuensi terbaca

oleh arduino mega.

Pengolahan data frekuensi dengan metode efek Doppler untuk kecepatan aliran air dan
persamaan orde untuk tekanan air pada raspberry pi. Kemudian, ditampilkan pada GUI
Tkinter dengan LCD TFT 3,5 Inch.
Pengujian pengukuran dilakukan dengan membandingkan data hasil
kecepatan aliran air pada metode efek Doppler dengan pressure transmitter pada flow
process training system T3300/03. Hasil yang diperoleh memiliki rata-rata error sebesar
5,22 % dan berdasarkan interval optimal (kestabilan pengukuran) diperoleh memiliki
rata-rata error sebesar 3,85 %.
Pengujian pengukuran data hasil tekanan air pada persamaan orde yang telah
dibuat dengan MATLAB dibandingkan dengan pressure transmitter pada flow process
training system T3300/03. Hasil yang diperoleh memiliki rata-rata error sebesar 5,43 %
dan berdasarkan interval optimal (kestabilan pengukuran) diperoleh memiliki rata-rata
error sebesar 2,43 %.

Kata Kunci:
Ultrasonic Transducer, Metode Efek Doppler, Persamaan Orde, GUI Tkinter, Flow
Process Training System T3300/03
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ABSTRACT
This research objective is to produce a well-built design of water flow
measurement devices on the pipe. This water flow measurement devices uses to
different ultrasonic transducer sensors which consist of transmitter and receiver. The
trasmitter serves to transmit 1 Mhz frequency from arduino nano.
Receiver serves to receive frequency change which followed by the change of
water molecul movement. The frequency change will be read by arduino mega.
Frequency data is processed by using Doppler effect to measure the speed of water
flow. Orde equation is used to measure water pressure on raspberry pi. These data are
presented in GUI Tkinter using LCD TFT 3,5 inch.
The measurement is examined by comparing the result of water velocity in
Doppler effect method with pressure transmitter on flow process training system
T3300/03. The result shows that the approximate error is 5,22 %. In the other hand,
according to optimum interval (stable measurement) the approximate error is 3,85 %.
The data result from orde equation is compared to pressure transmitter on flow
process training system T3300/03. The result shows that the approximate error is 5,43
%. In the other hand, according to optimum interval (stable measurement) the
approximate error is 2,43 %.

Keyword:` Ultrasonic transducer, Doppler effect Method, Orde equation, GUI Tkinter,
Flow Process Training System T3300/03
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dalam kehidupan sehari – hari, kehidupan manusia tidak lepas dari perkembangan
teknologi. Manusia dituntut untuk mengikuti dalam perkembangan teknologi tersebut.
Perkembangan alat – alat inovasi sangat cepat sehingga manusia dituntut harus lebih kerja
keras kreatif dalam menciptakan berbagai alat – alat tersebut dengan lebih mengedepankan
prinsip mudah untuk digunakan atau dapat digunakan secara otomatis. Terutama dalam
perkembangan teknologi sensor, penggunaan sensor untuk saat ini hanya digunakan dalam
satu fungsi. Penggunaan sensor ultrasonik secara umum hanya untuk menentukan jarak
benda. Pada pengembangan sensor ultrasonik dengan kualitas tinggi di gunakan untuk
USG, deteksi kecacatan benda, sebagai radar (sonar) kapal atau pesawat dan lain – lain.
Freukensi gelombanganya ultrasonik berada di atas 20 kHz.
Pemanfaatan gelombang ultrasonik untuk bidang pengukuran sangat berkembang pesat
terutama dalam mengukur kecepatan air, gas, udara, pendeteksi kecacatan beton dan besi.
Penggunaan sensor ultrasonik harus memilki sensitvitas yang lebih tinggi. Dalam
pengukuran aliran air dalam pipa dengan menggunakan sensor ultrasonik, ada beberapa
kelebihan dalam penggunaan yaitu hanya dengan menempelkan pada permukaan objek
pengukuran atau NDT (Non Detructive Test). Maksud dari NDT yaitu pengukuran yang
tidak merusak bagian material pada objek pengukuran dan tidak meninggalkan bekas pada
material.
Selain itu pemanfaatan gelombang ultrasonik di luar bidang pengukuran seperti pada
bidang biomedis atau kesehatan digunakan untuk mendeteksi organ tubuh manusia dan di
gabungkan dengan pengolahan citra. Kebutuhan akan perangkat pemancar gelombang
ultrasonik semakin banyak sehingga di kembangkan hingga frekuensi sampai 5 MHz. Alat
ukur kecepatan dengan gelombang ultrasonik sangat di butuhkan di industri karena
penggunaan yang lebih praktis dan efisien. Dan kelemahannya terletak pada harga yang di
pasaran jauh lebih mahal karena kebanyakan masih menggunakan mikrokontroller dan
1

integreated circuit (IC) yang relatif lebih mahal dan sulit di dapatkan. Kelemahan sensor
ultrasonik yang lain terletak pada belum bisa mendeteksi jenis material. Penggunaan alat
ukur kecepatan aliran air dengan gelombang ultrasonik ini kebanyakan industri atau
perusahaan besar.
Pada perancangan ini, akan di angkat topik “Perancangan Alat Ukur Kecepatan Air
dengan Metode Efek Doppler Berbasis Raspberry Pi”. Dalam Sistem yang menggunakan 2
arduino, 1 raspberry pi, 2 sensor ultrasonic transducer dengan frekuensi 1 MHz, dan LCD
TFT 3,5 Inch.

1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada alat berikut
yaitu :
1. Bagaimana membuat dan merancang alat pengukur kecepatan air pada pipa dengan
metode effek Doppler berbasis Raspberry pi.
2. Bagaimana menampilkan perubahan frekuensi akibat adanya peningkatan kecepatan
aliran air pada pipa di LCD TFT.
3. Bagaimana mengetahui kelebihan dan kekurangan pada metode efek Doppler.

1.3 BATASAN MASALAH
Untuk memudahkan dalam pembuatan alat tersebut sehingga manfaat dapat tercapai,
maka perlu adanya batasan masalah yaitu :
1. Jenis pipa yang digunakan adalah besi dan dengan diameter 0,5 Inch.
2. Frekuensi sensor yang digunakan maksimal 1 MHz.
3. Data berupa kecepatan air pada pipa dalam satuan meter per detik.
4. Pasta sensor yang digunakan dari bahan guar gum.
5. Kondisi aliran air sesuai tanpa turbulensi.
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1.4 TUJUAN
Tujuan dari pembuatan alat berikut, yaitu :
1. Untuk merancang alat pengukur kecepatan air yang lebih efisien dan otomatis.
2. Untuk memanfaatkan perubahan frekuensi sensor ultrasonik sebagai data kecepatan
air.
3. Untuk mengetahui penggunaan dari metode efek Doppler.

1.5 MANFAAT
Manfaat dari pembuatan alat berikut, yaitu:
1. Untuk memudahkan dalam menentukan kecepatan air di dalam pipa tanpa
membuka atau merusak pada struktur pipa.
2. Pengukuran kecepatan air bisa di lakukan dengan mudah dan otomatis (Portable).

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN
Laporan perencanaan Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub-sub bab
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud, tujuan
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI
Pada bab ini berisi beberapa rujukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas,
dan teori-teori dasar yang mendukung topik ini.
BAB III PERANCANGAN
Pada bab ini menjelaskan tentang desain, sistem kerja alat, cara pengujian, dan beberapa
komponen yang di gunakan pada alat yang akan di rancang.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
3

Pada bab ini berisikan data hasil pengukuran uji coba alat ukur kecepatan air yang telah
dirancang dan hasil analisis nilai-nilai pengukuran tersebut.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan saran yang didapatkan berdasarkan
analisis pada BAB IV.

4

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI
2.1 TINJAUAN PUSTAKA
Suwandika, dkk (2009), Flowmeter ultrasonik merupakan jenis flowmeter yang
memanfaatkan gelombang ultrasonik dalam

pengukurannya. Metode yang umum

digunakan adalah metode waktu tempuh. Metode ini memiliki prinsip pengukuran yang
relatif mudah dibanding dengan metoda lainnya. Untuk perbandingan telah dilakukan
pengukuran aliran udara dalam pipa dengan metoda waktu tempuh. Dari pengukuran
dengan menggunakan metode waktu tempuh diperoleh kecepatan aliran rata-rata sebesar
5,26 m/detik. Sedangkan untuk data hasil pengukuran dengan

menggunakan metoda

korelasi silang untuk setiap eksperimen. Hasil yang didapat yaitu bahwa metode korelasi
silang dapat digunakan pada pengukuran aliran udara dalam pipa yang mengalami turbulen
dengan hasil yang relatif baik ditinjau dari standar deviasi dan presisi yang dihasilkan.
Perbedaan hasil pengukuran yang diperoleh antara metoda waktu tempuh dan korelasi
silang, disebabkan metoda waktu tempuh membutuhkan kondisi aliran yang stabil sehingga
pada eksperimen dimana terjadi kondisi turbulen, maka akurasi pengukuran metoda waktu
tempuh menurun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metoda korelasi silang
memberikan hasil yang lebih baik.
Suastika, dkk (2013), pengukuran kecepatan aliran udara dalam pipa menggunakan
sensor ultrasonik dan gelombang ultrasonik yang digunakan pada penelitian ini adalah
gelombang ultrasonik yang memiliki frekuensi kerja sebesar 300 kHz. Prinsip pengukuran
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode waktu tempuh gelombang
ultrasonik (time of flight) dengan memanfaatkan perubahan karakteristik gelombang
ultrasonik ketika melewati kondisi aliran udara yang berbeda yaitu upstream dan
downstream. Selain itu, sebagai pembanding (tingkat akurasi) dalam penelitian ini
digunakan alat pengukur kecepatan aliran udara standar yaitu anemometer. Dari hasil
penelitian didapat bahwa tingkat akurasi sebesar 99% dan dengan korelasi sebesar 0,99
(korelasi sangat tinggi). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sensor
ultrasonik valid dan dapat digunakan sebagai perangkat pengukur kecepatan aliran udara
5

dalam pipa. Hasil dari penelitian ini, menunjukan error hanya 1% dari

anemometer.

Artinya, data kecepatan aliran udara yang diukur dengan gelombang ultrasonik dapat
menunjukkan hasil yang hampir menyerupai data sebenarnya dengan anemometer. Dengan
kata lain bahwa sensor ultrasonik dalam perangkat penelitian ini dapat digunakan untuk
mengukur aliran udara di dalam pipa. Kesimpulan yang di dapat bahwa metode tersebut
memanfaatkan besar perubahan waktu tempuh gelombang ultrasonik (time of flight) saat
sensor ultrasonic diletakkan pada posisi upstream maupun downstream. Nilai akurasi
kecepatan aliran udara dalam pipa menggunakan gelombang ultrasonik yang didapat dari
hasil penelitian adalah sebesar 99%.
Novianta (2010), melakukan penelitian tentang penggunaan sensor ultrasonik
transmitter yang memancarkan frekuensi dan receiver menerima frekuensi. Frekuensi
transmitter dan receiver tersebut akan mengalami terjadi pergeseran frekuensi akibat
adanya pergerakan aliran fluida. Selisih frekuensi antara pengirim dan penerima digunakan
untuk menghitung kecepatan aliran fluida dengan metode efek Doppler. Jenis frekuensi
yang digunakan untuk analisa adalah frekuensi gelombang elektromagnetik atau gelombang
akustik. Kelebihannya terletak pada pembacaan sensor di aliran air yang terbuka, kecepatan
aliran yang berdasarkan frekuensi yang diterima dengan kecepatan aliran alat maksimal
yaitu sebesar 0,84%. Kekurangan terletak pada pengukuran dari alat kecepatan aliran fluida
yang terukur didapatkan nilai rasio penyimpangan yang besar hal ini disebabkan aliran
fluida yang diukur merupakan aliran laminer atau aliran terbuka sehingga sangat sensitif
terhadap pengaruh adannya derau seperti angin yang menyebabkan aliran air ini tidak stabil
serta frekuensi penerimaan ultrasonik juga tidak stabil.
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2.2 DASAR TEORI

2.2.1 Gelombang Ultrasonik
Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa
didengar oleh telinga manusia, yaitu kira-kira di atas 20 kHz. Hanya beberapa hewan,
seperti

lumba-lumba

menggunakannya

untuk

komunikasi,

sedangkan

kelelawar

menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi. Dalam hal ini, gelombang ultrasonik
merupakan gelombang ultra (di atas) frekuensi gelombang suara (sonik).

Gambar 2.1. Range frekuensi pada gelombang ultrasonik
(Sumber : George, dkk 2014)

Gelombang ultrasonik dapat merambat pada medium padat, cair dan gas. Reflektivitas
dari gelombang ultrasonik ini di permukaan cairan hampir sama dengan permukaan padat,
tapi pada tekstil dan busa, maka jenis gelombang ini akan diserap.
Frekuensi

yang

diasosiasikan

dengan

gelombang

ultrasonik

pada

aplikasi elektronik dihasilkan oleh getaran elastis dari sebuah kristal kuarsa yang
diinduksikan oleh resonans dengan suatu medan listrik bolak-balik yang dipakaikan (efek
piezoelektrik). Kadang gelombang ultrasonik menjadi tidak periodik yang disebut derau
(noise), dimana dapat dinyatakan sebagai superposisi gelombang-gelombang periodik,
tetapi banyaknya komponen adalah sangat besar. Kelebihan gelombang ultrasonik yang
tidak dapat didengar, bersifat langsung dan mudah difokuskan. Jarak suatu benda yang
memanfaatkan delay gelombang pantul dan gelombang datang seperti pada sistem radar
dan deteksi gerakan oleh sensor pada robot atau hewan. Contoh hewan yang dapat
mendengar gelombang ultrasonik yaitu lumba-lumba, kelelawar, paus dan lain - lain.
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Kecepatan bunyi dalam medium bergantung pada kerapatan dan kompressibilitas
medium. Material dengan molekul berat cenderung bergerak lebih lambat dibandingkan
molekul ringan saat terjadinya perubahan tekanan dalam medium. Material yang sangat
kompressibel seperti pada gas akan meneruskan gelombang bunyi lebih lambat sehingga
penambahan intensitas atau kompressibilitas cenderung akan menurunkan kecepatan bunyi.
Berikut ini tabel beberapa medium dan kecepatan bunyi yaitu :
Tabel 2.1 kecepatan bunyi dengan beberapa medium
Material
Acrylic (Perspex)
Aluminum
Beryllium
Brass
Composite,
graphite/epoxy
Copper
Diamond
Fiberglass
Glycerin
Inconel®
Iron, Cast (soft)
Iron, Cast (hard)
Iron oxide
(magnetite)
Lead
Lucite®
Molybdenum
Motor oil
Nickel, pure
Polyamide
Nylon
Polyethylene,
high density
(HDPE)
Polyethylene,
low density (LDPE)

V
(in./µsec)
0.107
0.249
0.508
0.174
0.12

V (m/sec)
2730
6320
12900
4430
3070

0.183
0.709
0.108
0.076
0.229
0.138
0.22
0.232

4660
18000
2740
1920
5820
3500
5600
5890

0.085
0.106
0.246
0.069
0.222
0.087
0.102
0.097

2160
2680
6250
1740
5630
2200
2600
2460

0.082

2080
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Polystyrene
Polyvinylchloride,
(PVC)

0.092
0.094

2340
2395

Rubber,
polybutadiene
Silicon
Silicone
Steel, 1020
Steel, 4340
Steel, 302 austenitic
stainless

0.063

1610

0.379
0.058
0.232
0.23
0.226

9620
1485
5890
5850
5740

Tin
Titanium
Tungsten
Water (20°C)
Zinc
Zirconium

0.131
0.24
0.204
0.058
0.164
0.183

3320
6100
5180
1480
4170
4650

(Sumber : www.olympus-ims.com, 2016)

2.2.2 Alat kecepatan air dengan ultrasonik (flowmeter ultrasonic)

Alat kecepatan air dengan ultrasonik (flowmeter ultrasonic) ini menggunakan 2
metode yaitu efek Doppler dan time transit. Dua pasang ultrasonic transduser (sensor
ultrasonik) dipasang pada posisi diagonal dari pipa, keduanya dipasang dibagian tepi dari
pipa, untuk menghindari kerusakan sensor dan transmitter, permukaan sensor dihalangi
oleh membrane (pasta ultrasonik). Perbedaan lintasan terjadi karena adanya aliran fluida
yang menyebabkan perubahan phase pada sinyal yang diterima sensor ultrasonik. Berikut
ini model pemasangan sensor ultrasonik dan cara kerja dari flowmeter ultrasonic
ditunjukkan pada gambar berikut :
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Gambar 2.2. Pemasangan sensor dengan model Z
(Sumber : Laughton, dan Warne, 2003)

Pada Gambar 2.2, dua sensor ultrasonik yang dipasang di sisi berlawanan dari
pipa dan dipancarkan hanya satu kali tanpa pantulan gelombang ultrasonik.

Gambar 2.3 Pemasangan sensor dengan model V
(Sumber : www.sensorsmag.com, 2016)

Pada Gambar 2.3, dua sensor ultrasonik yang dipasang pada sisi yang sama dari
pipa dan dipantulkan hanya satu kali pantulan gelombang ultrasonik. Model pemasangan
ini paling banyak yang digunakan karena tidak tergantung ukuran pipa.

Gambar 2.4 Pemasangan sensor dengan model W
(Sumber : www.sensorsmag.com, 2016)

Pada gambar 2.4, dua sensor ultrasonik masih dipasang di sisi yang sama dari
pipa. Tapi jarak antara dua sensor ultrasonik adalah dua kali lipat dibandingkan dengan
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model V. Gelombang ultrasonik dapat memantul dua kali dari sisi lain dari pipa, sehingga
memotong aliran air empat kali.
Pengukuran aliran fluida dengan sensor ultrasonik atau sering disebut

ultrasonic

flowmeter dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu :

1. Efek Doppler
Efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu
sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau
pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Detektor akan
menangkap frekuensi yang lebih tinggi apabila detektor bergerak relatif mendekat terhadap
sumber, dan akan menangkap frekuensi yang lebih rendah apabila detektor bergerak relatif
menjauh terhadap sumber.

Gambar 2.5 Perambatan gelombang frekuensi ultrasonik pada air dan udara
(Sumber : science.howstuffworks.com, 2016)

Pada Gambar 2.5, perubahan frekuensi terjadi akibat pergerakan molekul air atau udara
yang bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Frekuensi yang diterima dengan
perambatan gelombang ultrasonik pada air memiliki kecepatan gelombang ultrasonik lebih
tinggi dibandingkan pada udara. Hal itu disebabkan dengan kecepatan gelombang suara
(ultrasonik) pada air sebesar 1480 m/s, sedangkan pada udara hanya sebesar 340 m/s.
Pantulan gelombang ultrasonik akan mengikuti arah aliran air atau udara.
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Efek Doppler terjadi ketika ada pergerakan relatif antara pemancar dan penerima
gelombang suara. Pengukur aliran ultrasonik doppler biasanya digunakan pada penggunaan
cairan kotor seperti limbah cair dan cairan kotor lainnya dan lumpur. Prinsip efek Doppler
menggunakan refleksi suara ultrasonik untuk mengukur kecepatan fluida. Dengan
mengukur pergeseran frekuensi antara sumber ultrasonik frekuensi, penerima, dan
pergerakan fluida. Pergeseran frekuensi yang dihasilkan digunakan sebagai penentu
kecepatan aliran fluida. Pergeseran frekuensi merupakan selisih dari frekuensi pemancar
dan frekuensi penerima yang disebut dengan frequency shift Doppler.

Gambar 2.6 Cara kerja Doppler flowmeter, (a) Prinsip dan (b) Skema proses efek
Doppler.
(Sumber : Laughton dan Warne, 2003)

Pada efek Doppler, gelombang suara dengan frekuensi pemancar ft (transmitter)
pada partikel dengan pengukuran menengah (padat partikel atau gelembung gas) dan dapat
tercerminkan . Oleh karena itu setiap partikel bertindak sebagai pemancar bergerak dengan
ft (transmitter) sebagai pemancar frekuensi. Pergeseran frekuensi Δf dari sinyal yang
dipantulkan dan diterima adalah fungsi dari aliran dan kecepatan suara. Dapat dilihat dari
persamaan dibawah ini : Laughton dan Warne, (2003)
(2.1)
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( )

(2.2)

Kecepatan suara dapat dipengaruhi oleh temperatur , tekanan dan komposisi medium
mengukur, bahkan perubahan kecil dalam variable tersebut dapat mempengaruhi
pergeseran Doppler. Jadi untuk mencari kecepatan aliran fluida dengan posisi sensor
dengan sudut kemiringan dapat menggunakan persamaan (2.3) yaitu : Laughton dan Warne,
(2003)
(2.3)
Untuk mencari kecepatan aliran fluida dengan posisi sensor tegak lurus dan tanpa ada sudut
kemiringan dapat menggunakan persamaan (2.4) yaitu : Takeda, (2012)
(2.4)
Keterangan :
= Kecepatan aliran (m/s).
= Cepat rambat gelombang pada air sebesar 1480 m/s dengan suhu normal.
= Selisih frekuensi Doppler (

) (Hz).

= frekuensi transmitter atau sumber (Hz).
= frekuensi receiver (Hz).
= sudut pancaran gelombang sumber terhadap arah aliran.
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2. Transit-Time (pergeseran waktu tempuh)
Transit-time digunakan untuk mengukur perbedaan

waktu antara pulsa yang

dipancarkan searah dengan arah aliran dengan pulsa yang dipancarkan berlawanan dengan
arah aliran. Ultrasonic transmitter (upstream) dan ultrasonic receiver (downstream) di
pasang dengan posisi sejajar seperti pada Gambar 2.7, yaitu :

Gambar 2.7 Prinsip kerja transit time
(Sumber : Bo dan Li , 2013)

Pancaran gelombang ultrasonik dilakukan secara bergantian perbedaan

waktu

pancaran antara arah dari transmitter (upstream ) menuju pada receiver (downstream).
Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung aliran dalam pipa yaitu : Bo dan Li,
(2013)
(2.5)
(2.6)
Keterangan :
= Kecepatan aliran fulida (m/s).
= Jarak sensor antara transmitter dan receiver (m).
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= Waktu awal pancaran ultrasonik (s).
= Waktu pancaran ultrasonik yang diterima (s).
2.2.3 Transducer ultrasonic (Sensor Ultrasonik)
Transducer merupakan suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk besaran energi
yang satu ke bentuk besaran energi yang lain. Umumnya transduser bekerja mengubah
energi listrik menjadi mekanik atau mengubah besaran bukan listrik (seperti temperatur,
bunyi, cahaya) menjadi suatu sinyal listrik. Tranduser ultrasonik terdiri dari dua buah
piezoelectric ceramic yang digunakan sebagai pemancar dan penerima gelombang
ultrasonik. Transduser ultrasonik bisa dipakai sebagai sensor karena digunakan untuk
mendeteksi frekuensi gelombang ultrasonik. Di dalam transduser ultrasonik terdapat
komponen utama yang digunakan yaitu piezoelectric ceramic. Prinsip kerja dari
piezoelectric ceramic yaitu jika diberi tegangan listrik maka lempengan keramik akan
mengalami vibrasi sehingga timbul frekuensi ultra. Demikian pula vibrasi keramik akan
menimbulkan arus listrik. Berdasarkan prinsip tersebut, piezoelectric ceramic dapat dipakai
sebagai transduser ultrasonic. Bahan-bahan yang mempunyai efek piezoelectric dapat
dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu bahan alamiah (misalnya quartz, rochelle salt) dan
kristal buatan (misalnya litrium sulfate, amonium dihydrogen phosphate) dan keramik.
feroelectric terpolarisasi (misalnya barium titanate). Bentuk alami dari quartz adalah
prisma heksagonal yang membentuk piramid pada kedua ujungnya. Untuk memenuhi
kebutuhan dalam pemakaian, kristal di iris menjadi bentuk lempengan

seperti pada

Gambar 2.8, yaitu :
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Gambar 2.8 Piezoelectric Ceramic
(Sumber : Harmonic, dkk 1990)

Gelombang suara ultrasonik adalah gelombang suara yang tidak dapat didengar oleh
manusia secara normal karena frekuensi gelombang ultrasonic diatas 20 kHz. Transducer
ultrasonic dalam aplikasinya selalu berpasangan, yaitu terdapat transducer ultrasonic yang
berfungsi sebagai pemancar (transmitter ) dan transducer ultrasonic sebagai penerima
(receiver).

Gambar 2.9 Kontruksi transducer ultrasonic
(Sumber : Nakamura, 2012)

Konstruksi transducer ultrasonic terdiri dari bagian utama yaitu matching layers,
mechanical damping material, casing dan Element aktif dari transducer ultrasonic adalah
16

piezoelectric plate yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik
dalam bentuk gelombang suara ultrasonik. Piezoelectric yang digunakan dalam transducer
ultrasonic pada umumnya berbahan ceramic, akan tetapi untuk aplikasi atau keperluan
khusus yang membutuhkan performansi tinggi elemen piezoelectric pada transducer
ultrasonic ini dibuat dari bahan polymer atau composite. Pada beberapa transducer selain
element piezoelectric juga ditambahkan backing yang berfungsi untuk mengendalikan atau
meredam getaran frekuensi ultrasonic dari element aktif piezoelectric agar tidak tembus ke
bagian belakang transducer, sehingga pancaran energi ultrasonic hanya kedepan saja.
Matching layer (plat logam) dalam transducer ultrasonic berfungsi untuk melindungi
elemen piezoelectric pada saat transducer bekerja. Matching layers ini harus mampu
bekerja pada getaran dengan frekuensi tinggi (frekuensi ultrasonik) dan tahan terhadap
korosi, karena transducer ultrasonic sering digunakan pada perangkat tanpa pelindung
(sensor dalam posisi terbuka).

2.2.4 Rangkaian Buffer Amplifier
Rangkaian buffer adalah rangkaian yang menghasilkan tegangan output sama dengan
tegangan inputnya. Dalam hal ini seperti rangkaian common colektor yaitu berpenguatan =
1. Fungsi dari rangkaian buffer pada peralatan elektronika adalah sebagai penyangga,
dimana prinsip dasarnya adalah penguat arus tanpa terjadi penguatan tegangan. Rangkaian
buffer yang dibangun dari sebuah operasional amplifier (Op-Amp), dapat dibuat dengan
sangat sederhana. Rangkaian buffer dari Op-Amp menjadi sangat sederhana karena tidak
diperlukan komponen tambahan pada konfigurasi buffer non-inverting.
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Gambar 2.10 Rangkaian amplifier buffer
(Sumber : Boylestad dan Nashelsky, 1998)

Dengan menghubungkan jalur input inverting ke jalur output operasional amplifier (opamp) maka rangkaian buffer pada gambar diatas akan memberikan kemampuan
mengalirkan arus secara maksimal sesuai kemampuan maksimal operasional amplifier (opamp) mengalirkan arus output. Dengan metode hubung singkat antara jalur input inverting
dan jalur output operasional amplifier (op-amp) maka diperoleh perhitungan matematis
sebagai berikut, yaitu : Boylestad dan Nashelsky, (1998)
(2.7)

Untuk rumus penguatannya yaitu : Boylestad dan Nashelsky, (1998)

(2.8)

Dari rumus diatas terlihat bahwa rangkaian operasional amplifier diatas tidak memiliki
faktor penguatan tegangan (Av = 1) atau tidak terjadi penguatan tegangan. Rangkaian
buffer dengan operasional amplifier (op-amp)

seperti terlihat pada Gambar 2.10

menghasilkan penguatan + 1. Rangkaian ini sangat menguntungkan karena kita dapat
memperoleh suatu penguat dengan hambatan input (impedansi input) yang sangat tinggi
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(10 – 1012Ω) dan dengan hambatan output (impedansi output) sangat rendah (10-3 – 101Ω), yaitu mendekati kondisi ideal. Rangkaian buffer ini disebut juga sebagai rangkaian
pengikut (follower), suatu bentuk peningkatan dari penguat pengikut emitor (emitor
follower). Sehingga penguat operasional dengan konfigurasi seperti pada gambar diatas
berfungsi sebagai penyangga (buffer) dengan penguatan = 1. Aplikasi rangkaian buffer
baik yang dibuat dari penguat transistor maupun penguat operasional (Op-Amp) pada
umumnya digunakan sebagai stabiliser sinyal. Salah satu aplikasi riil dari rangkaian buffer
adalah pada sistem transmisi sinyal dengan kabel (sistem audio outdor).

2.2.5 Arduino Mega 2560
Arduino merupakan sebuah platform komputasi fisik berbasis papan mikrokontroler
sederhana. Projek arduino memiliki cakupan pengembangan yang luas karena bersifat open
source dan mudah digunakan.

Gambar 2.11 Arduino Mega 2560
(Sumber: www.arduino.cc, 2016)

Arduino Mega 2560 memiliki spesifikasi sebagai berikut:
Tabel 2.2 Spesifikasi Arduino Mega 2560
Microcontroller

ATmega2560

Operating Voltage

5V

Input Voltage (recommended)

7-12V

Input Voltage (limit)

6-20V

Digital I/O Pins

54 (of which 15 provide PWM output)

Analog Input Pins

16
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DC Current per I/O Pin

20 mA

DC Current for 3.3V Pin

50 mA

Flash Memory

256 KB of which 8 KB used by bootloader

SRAM

8 KB

EEPROM

4 KB

Clock Speed

16 MHz

Length

101.52 mm

Width

53.3 mm

Weight

37 g
(Sumber: www.arduino.cc, 2016)

Arduino mega terdiri dari beberapa penjelasan tentang spesifikasi yaitu :

a. Power
Arduino Mega dapat dicatu lewat Mini-B USB konektor, 6-20V unregulated external
power supply atau 5V reuglated external power supply. Sumber daya yang digunakan
secara otomatis dipilih yang sumber tegangannya paling tinggi.

b. Memory
Atmega2560 memiliki 256KB flash memory untuk menyimpan kode, dimana 8KB
digunakan untuk bootloader. Selain itu juga terdapat 8KB SRAM dan 4KB EEPROM yang
dapat di read dan write menggunakan library EEPROM

c. Input dan Output
Semua digital i/o pin pada Arduino Mega, yang beroperasi pada 5V, dapat digunakan
sebagai input atau output, menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite() dan
digitalRead(). Setiap pin dapat menyediakan maksimum 40mA arus dan dilengkapi pull-up
resistor 20-50k .
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d. Interrupt
Interrupt merupakan sebuah sinyal yang menginterupsi aktifitas prosesor yang sedang
berjalan. Interupt dapat diaktifkan oleh event eksternal seperti perubahan kondisi pada pin,
atau event internal seperti sebuah timer. Ketika aktif, sebuah interrupt akan melakukan
pause pada aktifitas yang sedang berjalan dan membuat program mengeksekusi function
lain. Function ini disebut interrupt service routine (ISR). Ketika function ISR selesai
dijalankan, maka program akan kembali ke apapun yang sedang dikerjakan sebelum terjadi
interupsi.
Mikroprosesor pada Arduino tidak dapat melakukan pemrosesan paralel, sehingga
penggunaan interrupt yang merupakan proses asynchronous akan mengefisienkan
penggunaan clock dari program, karena dapat menjalankan fungsi interrupt jika kondisi
sudah sesuai, dan bukan menunggu tanpa menjalankan apapun hingga kondisi tersebut
didapat.

2.2.6 Arduino Nano
Arduino merupakan sebuah platform komputasi fisik berbasis papan mikrokontroler
sederhana. Project arduino memiliki cakupan pengembangan yang luas karena bersifat
open source dan mudah digunakan. Arduino memiliki banyak tipe, salah satunya yang
dirasa cocok untuk sebuah wattmeter digital adalah Arduino Nano.

Gambar 2.12 Arduino Nano
(Sumber: www.arduino.cc, 2016)

Keuntungannya yang paling menonjol adalah ukurannya yang sangat kecil. Arduino
Nano memiliki spesifikasi seperti tabel berikut ini :
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Tabel 2.3 Spesifikasi Arduino Nano
Microcontroller
Logic level
Input Voltage (recommended)
Input Voltage (limits)
Digital I/O Pins
Analog Input Pins
DC Current per I/O Pin
Flash Memory
SRAM
EEPROM
Clock Speed
Dimensions
Weight

Atmel ATmega168 or ATmega328
5V
7-12 V
6-20 V
14 (of which 6 provide PWM output)
8
40 mA
32 KB of which 2 KB used by bootloader
1 KB (ATmega168) or 2 KB (ATmega328)
512 bytes (ATmega168) or 1 KB (ATmega328)
16 MHz
45mmx18mm
5g
(Sumber: www.arduino.cc, 2016)

Arduino nano terdiri dari beberapa penjelasan tentang spesifikasi yaitu :

a. Power
Arduino Nano dapat dicatu lewat Mini-B USB konektor, 6-20V unregulated external
power supply (pin 30) atau 5V regulated external power supply (pin 27). Sumber daya yang
digunakan secara otomatis dipilih yang sumber tegangannya paling tinggi.

Gambar 2.13 Pinout Arduino Nano
(Sumber: www.arduino.cc, 2016)
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b. Memory
Atmega328 memiliki 32KB flash memory untuk menyimpan program, dimana 2KB
digunakan untuk bootloader. Selain itu juga terdapat 2KB SRAM dan 1KB EEPROM yang
dapat di read dan write menggunakan library EEPROM

c. Input dan Output
Semua digital I/O pin pada Arduino Nano, yang beroperasi pada 5V, dapat digunakan
sebagai input atau output, menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite() dan
digitalRead(). Setiap pin dapat menyediakan maksimum 40mA arus dan dilengkapi pull-up
resistor 20-50k .
Beberapa pin lain yaitu:


Serial: 0 (Rx) dan 1 (Tx) digunakan untuk komunikasi serial. Pada Arduino Nano,
pin ini paralel dengan jalur serial pada port USB.



I2C: 2 (SDA) dan 3 (SCL)



External Interrupts: 0,1,2,3 dan 7. Dapat diatur untuk men-trigger sebuah interrupt
yang bernilai low pada rising atau falling edge.



PWM: 3,5,6,9,10,11 dan 13. Menyediakan output PWM 8-bit menggunakan fungsi
analogWirte().



SPI: MISO, MOSI dan SCK. Digunakan untuk komunikasi SPI.



RX_LED/SS. Pin yang terhubung pada RX_LED yang mengindikasikan aktifitas
transmisi pada komunikasi menggunakan USB. Dapat berfungsi juga sebagai slave
select (SS).



LED: 13. Saat pin bernilai High, LED akan menyala.



Analog Input: A0-A5. A6-A11 (pin digital 4,6,8,9,10 dan 12). Total analog input
adalah 12, dimana A6-A11 adalah pin digital yang dikonfigurasi. Tiap analog input
memiliki ADC dengan resolusi 10bit (1024 level/nilai). Secara default, input analog
memiliki range dari ground hingga 5V, namun memungkinkan untuk merubah batas
atas range tersebut menggunakan pin AREF.



AREF. Tegangan referensi untuk input analog, digunakan dengan fungsi
analogReference().
23



Reset. Jika diberi nilai LOW akan mereset mikrokontroler.

2.2.7 Raspberry Pi
Raspberry pi adalah komputer papan tunggal (Single Board Circuit /SBC)yang
memiliki ukuran sebesar kartu kredit. Raspberry Pi bisa digunakan untuk berbagai
keperluan, seperti spreadsheet, game, bahkan bisa digunakan sebagai media player karena
kemampuannya dalam memutar video high definition.

Gambar 2.14 Rapberry pi 2 Model 2
(Sumber : www.raspberrypi.org, 2015)

Raspberry Pi bersifat open source (berbasis Linux), Raspberry Pi bisa dimodifikasi
sesuai kebutuhan penggunanya. Sistem operasi utama Raspberry Pi menggunakan Debian
GNU/Linux dan bahasa pemrograman Python. Salah satu pengembang OS untuk Raspberry
Pi telah meluncurkan sistem operasi yang dinamai Raspbian, Raspbian diklaim mampu
memaksimalkan perangkat Raspberry Pi. Sistem operasi tersebut dibuat berbasis Debian
yang merupakan salah satu distribusi Linux OS.
Spesifikasi raspberry pi :
a.

Chip : Broadcom BCM2835 (CPU, GPU, DSP, and SDRAM).

b.

CPU : A 900MHz quad-core ARM Cortex-A7 CPU
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c.

GPU : Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p30 h.264/MPEG-4 AVC
high-profile decoder.

d.

Memory (SDRAM) : 1 GigaByte (shared with GPU).

e.

USB 2.0 ports : 4 (via integrated USB hub).

f.

Video outputs : Composite RCA (PAL & NTSC), HDMI (rev 1.3 & 1.4), raw LCD
Panels via DSI 14 HDMI resolutions from * 640×350 to 1920×1200 plus various
PAL and NTSC standards.

g.

Camera interface (CSI).

h.

Display interface (DSI).

i.

GPIO 40 pin.

j.

Audio outputs : 3.5 mm jack, HDMI.

k.

Onboard storage : SD / MMC / SDIO card slot.

l.

Onboard network : 10/100 Ethernet (RJ45).

m.

VideoCore IV 3D graphics core.

n.

Low-level peripherals: 8 × GPIO, UART, I²C bus, SPI bus with two chip selects,
+3.3. V, +5 V, ground[58][63].

o.

Power ratings : 1000 mA (3.5 W).

p.

Power source : 5 volt via MicroUSB or GPIO header.

q.

Size : 85.60 × 53.98 mm (3.370 × 2.125 in).

r.

Weight : 45 g (1.6 oz).

s.

Operating systems : Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux ARM, RISC OS.

2.2.8 Komunikasi serial
Komunikasi serial adalah salah satu metode komunikasi data di mana hanya satu bit
data yang dikirimkan melalui seuntai kabel pada suatu waktu tertentu. Pada dasarnya
komunikasi serial adalah kasus khusus komunikasi paralel dengan nilai n = 1, atau dengan
kata lain adalah suatu bentuk komunikasi paralel dengan jumlah kabel hanya satu dan
hanya mengirimkan satu bit data secara simultan. Hal ini dapat dibandingkan dengan
komunikasi paralel yang sesungguhnya di mana n-bit data dikirimkan bersamaan, dengan
nilai umumnya 8 ≤ n ≤ 128. Untuk komunikasi serial tersinkron, lebar pita setara
dengan frekuensi jalur.
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Gambar 2.15 Komunikasi serial
(Sumber : Frenzel Jr., 2016)

Pada Gambar 2.15, jalur data komunikasi serial, pengirimian bit dilakukan secara
berurutan. Pengiriman data dilakukan dari source (sumber) menuju destination. Bit dapat
ditransmisikan pada sideband yang lebih rendah (LSB) pada bit pertama atau sideband
lebih tinggi (MSB) pada bit pertama semuanya tergantung pada aplikasi dan antarmuka
standar, seperti pada Gambar 2.16 yaitu :

Gambar 2.16 Pengiriman data serial
(Sumber : Frenzel Jr., 2016)

2.2.9 GPIO (General Purpose Input Output) Raspberry pi
General-purpose input/output (GPIO) adalah pin generik pada sirkuit terpadu (chip)
yang perilakunya (termasuk apakah pin itu input atau output) dapat dikontrol (diprogram)
oleh pengguna saat berjalan.
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Gambar 2.17 GPIO Raspberry pi 2 model B
(Sumber : www.raspberrypi.org, 2015)

Pin GPIO tidak ditetapkan untuk tujuan khusus dan secara default tidak digunakan. Ide
dibalik GPIO adalah untuk memenuhi sistem integrator dalam memperluas dan
membangun sistem lengkap yang membutuhkan pin tambahan dari chip berupa sinyal
kontrol ataupun data. Adanya konektor (pin) yang tersedia dari chip dapat menghemat
kerumitan saat mengatur sirkuit tambahan. Pada hakekatnya hampir semua SBC (singleboard computer) menyediakan GPIO untuk ekspansi disambungkan ke modul atau
komponen lainnya. Papan sirkuit embedded seperti Arduino, BeagleBone, Raspberry Pi dan
lainnya, acapkali memanfaatkan GPIO untuk membaca data atau sinyal dari berbagai
sensor lingkungan seperti IR , video, suhu, orientasi 3 dimensi, percepatan dan sebagainya,
disamping untuk menulis atau mengirim data melalui output ke motor DC (melalui modul
PWM), audio, display LCD, atau lampu LED.
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2.2.10 LCD TFT
Merupakan LCD modul khusus raspberry dengan beberapa ukuran yang non
touchscreen atau touchscreen.

Gambar 2.18 LCD TFT
(Sumber : www.waveshare.com, 2016)

Pin yang terdapat pada LCD TFT :
Tabel 2.4 Pin LCD TFT
PIN Pada

Simbol Pada LCD

Raspberry PI

TFT

1 dan 17

3,3 V

Penjelasan

Tegangan positif (3,3 Volt power input)
dengan arus 115 mA

2 dan 4

5V

Tegangan positif (5 Volt power input)
dengan arus 115 mA

3, 5, 7, 8, 10,

NC

No change

GND

Ground

TP_IRQ

Touch Panel interrupt, low level while the

dan 22
6, 9, 14, 20, dan
25
11

Touch Panel detects touching
12

KEY1

Key

13

RST

Reset

15

LCD_RS

LCD instruction control, Instruction/Data
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Register selection
16

KEY2

Key

18

KEY3

Key

19

LCD_SI / TP_SI

SPI data input of LCD/Touch Panel

21

TP_SO

SPI data output of Touch Panel

23

LCD_SCK /
TP_SCK

SPI clock of LCD/Touch Panel

24

LCD_CS

LCD chip selection, low active
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TP_CS

Touch Panel chip selection, low active

(Sumber : www.waveshare.com, 2016)

2.2.11 Bahasa Pemrograman Python
Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan powerful. Python
memiliki struktur data tingkat-tinggi yang efisien dan merupakan pendekatan yang
sederhana tetapi efektif pada pemrograman yang berorientasi pada objek (Object-oriented
Programming). Syntax elegan dan dynamic typing yang dimiliki oleh python, bersama
dengan interpreted nature dari Python, menjadikannya bahasa pemrograman yang ideal
untuk melakukan ‘scripting’ dan pengembangan aplikasi yang pesat dalam banyak area
pada kebanyakan platform.

Gambar 2.19 Tampilan program python
(Sumber : Grayson, 2000)
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2.2.12 Flow Process Training System T3300/03
Merupakan sistem yang digunakan sebagai modul pengukuran kecepatan dan debit air.
Prinsip kerja system ini adalah untuk mengontrol tekanan pada air dengan menambahkan
tekanan udara dan pompa sebagai pendorong.

Gambar 2.20 Flow process training system T3300/03
(Sumber : Anonim, 2010)

Pada sistem ini terdapat dua metode kontrol yaitu PID dan fuzzy. System ini terdapat 2
alat ukut yaitu pressure transmitter dan tabung ukur. Satuan yang di gunakan untuk debit
air hanya liter per menit. Satuan tekanan terdiri dari beberapa satuan yaitu mBar, Pa, Bar
dan lain-lain. Untuk menentukan kecepatan air dapat dilihat dari perubahan tekanan dan
kemudian di konversi ke kecepatan. Berikut ini persamaan yang digunakan yaitu : Anonim
(2010)
√

(2.9)

Kemudian untuk menentukan nilai debit yaitu : Anonim (2010)
√

(2.10)

Pada sistem ini menggunakan persamaan (2.9) dan (2.10) untuk menentukan nilai debit
air. Berikut ini keterangan dari persamaan tersebut yaitu :
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Q = Debit air (m3/s)
k = Koefisien pelepasan
Densitas fluida ( air =

)

= Perubahan tekanan (Pa)
V = Kecepatan air (m/s)
d = diameter pipa (m)
2.2.13 Pasta Ultrasonik Transduser
Pasta ultrasonik merupakan sebuah zat yang digunakan untuk membantu dalam
melakukan pengukuran yang non destructive test (tidak merusak objek pengukuran). Bahan
yang digunakan dalam pembuatan adalah guar gum. Guargum adalah jenis polisakarida
yang berasal dari benih tanaman legum Tetragonolobus Cyamopsis. Guargum bisa diolah
sehingga tersedia dalam bentuk kapsul, tepung, dan butiran. Guar gum dianggap sebagai
serat larut. Guar gum dalam bidang industri di gunakan sebagai pasta pengukuran dan
dalam bidang biomedis di gunakan sebagai pasta USG (Ultrasonografi) karena bahannya
yang aman. Berikut ini struktur kimia dari bahan guar gum yaitu :

Gambar 2.21 Struktur kimia guargum
(Sumber : www.wikipedia.org, 2016)

Pada Gambar 2.21, Guar gum merupakan polisakarida terdiri dari galaktosa gula
dan mannose. Guar gum memiliki sifat yang kental dan lengket.
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BAB III
METODE PERANCANGAN

3.1 Perancangan Sistem
Alat mengukur kecepatan air

ini secara keseluruhan menggunakan ultrasonik

transducer yang tediri 2 buah sensor yaitu ultrasonic transmitter dan ultrasonic receiver.
Ultrasonic transmitter berfungsi untuk memancarkan gelombang ultrasonik dengan
frekuensi tertentu dan ultrasonic receiver berfungsi untuk menerima gelombang ultrasonik
dari transmitter dengan frekuensi tertentu.

Sensor Ultrasonic
Transducer

Rangkaian Penguat
Op-Amp Buffer

Pembangkit
Frekuensi 1 MHz
Arduino Nano
Sistem Pengolah
Data Raspberry Pi

Sistem Interface
Raspberry Pi

Pembaca Frekuensi
Arduino Mega 2560

Gambar 3.1. Perancangan secara keseluruhan
Rangkaian buffer berfungsi untuk menstabilkan rangkaian, mengatur impedansi, dan
stabiliser sinyal. Pada arduino nano berfungsi untuk membangkitkan frekuensi hingga 1
MHz dengan mengakses nilai-nilai pada register timer. Arduino nano terdapat 3 register
timer yaitu timer 0, timer 1, dan timer 2. Timer yang di gunakan adalah timer 1 karena
memiliki kapasitas maksimal 16 bit.

Arduino nano terhubung ke sensor ultrasonic

transmitter dengan sinyal keluaran adalah sinyal kotak.
Sensor ultrasonic receiver akan menerima frekuensi dari sensor ultrasonic transmitter.
Arduino mega berfungsi untuk membaca nilai frekuensi hingga 5 MHz. Untuk pembacaan
frekuensi arduino mega terdapat 6 register timer yaitu timer 0, timer 1, timer 2, timer 3,
timer 4, dan timer 5. Timer yang digunakan adalah timer 5 karena memiliki kapasitas 16
bit. Untuk pangaturan posisi sensor, sensor harus sesuai dengan metode efek Doppler
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antara transmitter dan receiver. Sensor menggunakan pasta (gel) untuk membuat
permukaan sensor kedap udara dan mengurangi rugi-rugi sinyal ultrasonik. Data sensor
berupa frekeunsi dengan satuan Hz dan dikirim ke raspberry pi dengan komunikasi serial
USB 2.0 dan ditampilkan dengan LCD TFT 3,5 Inch sebagai interface.
Raspberry pi akan mengolah data dengan fungsi math pada bahasa pemrograman
python. Persamaan yang digunakan untuk menentukan kecepatan air adalah metode efek
Doppler. Metode tersebut akan di masukkan kedalam fungsi math dan data bisa tampilkan
dalam kecepatan dengan satuan m/s.
3.2 Alat dan Bahan
Perancangan ini mengunakan beberapa alat atau komponen yaitu :
1. Ultrasonic transducer.
2. Arduino nano sebagai pembangkit frekuensi.
3. Arduino mega 2560 sebagai pembaca frekuensi.
4. Raspberry pi 2 model B sebagai pengolah data.
5. LCD TFT 3,5 Inch Raspberry pi.
6. IC TL071.
7. Software python 2.7.11 shell.
8. Pipa besi 16 mm.
9. Powerbank 5 volt 2,1 Ampere.
10. Power supply +12 Volt dan -12 Volt.
11. Flow training system T3300/03.
3.3 Langkah – Langkah Penelitian
3.3.1 Studi Litelatur
Merupakan tahapan awal untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan
dengan penelitian. Pada studi literatur, peneliti menghimpun buku, jurnal, maupun artikel
yang berkaitan dengan ultrasonic, ultrasonic flow meter, metode efek Doppler,
intrumentasi penguat amplifier, pemrograman python, pemrograman c, ultrasonic
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transducer, komunikasi serial, basic elektronika untuk Arduino, basic elektronika untuk
Raspberry pi, interface dengan Tkinter, polyfit dan polyval berbasis software MATLAB.
3.3.2 Perancangan Hardware
Sensor ultrasonic transmitter terdiri 2 kabel yaitu kabek positif (+) dan negative (-).
Untuk kabel positif terhubung pada pin 6 dan kabel negatif terhubung pada pin 4 di
penguat buffer IC TL071. Pin 3 akan terhubung pin 9 (timer 1) dan pin 4 terhubung pada
pin GND di pembangkit frekuensi arduino nano.
Pasta Sensor
Ultrasonik
ULTRASONIC
TRANSDUCER
TRANSMITTER

UTRASONIC
TRANSDUCER
RECEIVER

Diameter Pipa

Arah Aliran Air

RANGKAIAN
BUFFER
IC TL071

POWER SUPPLY
+12 VOLT DAN -12
VOLT

RANGKAIAN
BUFFER
IC TL071

ARDUINO
NANO
ATMEGA 328 P

POWER BANK
+ 5 VOLT DAN 2,1
AMPERE

ARDUINO
MEGA
ATMEGA 2560

RASPBERRY PI 2
MODEL B

LCD TFT 3,5 INCHI

KETERANGAN :
KABEL POWER SUPPLY
KABEL KOMPONEN
ARAH GELOMBANG
ULTRASONIK
ARAH GELOMBANG
ULTRASONIK

Gambar 3.2 Perancangan Hardware
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Sensor ultrasonic transmitter terdiri 2 kabel yaitu kabel positif (+) dan negatif (-).
Untuk kabel positif terhubung pada pin 3 dan kabel negatif terhubung pada pin 4 di
penguat buffer IC TL071. Pin 6 akan terhubung pin 47 (timer 1) dan pin 4 terhubung pada
pin GND di pembaca frekuensi arduino mega 2560. Kabel USB FTDI Arduino mega 2560
terhubung pada USB Raspberry pi. Berikut ini beberapa perangkat yang digunakan dalam
perancangan ini yaitu :
1. Ultrasonik transduser,
Pada sensor tersebut terdapat transmitter dan receiver. Jenis ultrasonic transmitter
yang digunakan adalah jenis

KS-P201000H95TR

yang merupakan buatan china.

Frekuensi yang dipancarkan hanya 1 MHz.


Ultrasonic transmitter adalah sebuah sensor

yang digunakan untuk

memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi tertentu.


Ultrasonic receiver adalah sebuah sensor yang digunakan untuk menerima
dan memantulkan gelombang ultrasonic dari transmitter.

Ultrasonik transduser KS-P201000H95TR merupakan sensor yang digunakan untuk
flow meter dengan frekuensi tertentu atau ada juga yang diatas 1 mhz pada pipa air, gas,
limbah, dan lumpur.

Gambar 3.3 Ultrasonik transduser KS-P201000H95TR
(Sumber : www.cosson.cn, 2015)

Sensor ini memiliki data keluaran berupa frekuensi dan bersifat analog. Sensor
memiliki data karakteristik pada tabel dibawah ini :
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Tabel 3.1 Karakteristik Sensor

(Sumber : www.cosson.cn, 2015)

2. Rangakaian transmitter Ultrasonik
Pada rangkaian ini, rangkaian amplifier yang di gunakan adalah rangkaian buffer.
Arduino nano berfungsi sebagai generator frekuensi dengan keluaran frekuensi 1 MHz.
Pada arduino nano terdapat 3 modul timer yaitu timer 0, timer 1 dan timer 2. Pada timer 0
dan timer 2 hanya memiliki kapasitas 8 bit. Timer 1 memiliki kapasitas 16 bit. Pin yang
digunakan pada arduino nano yaitu pin 9 (PWM Timer 1).

Gambar 3.4 Skema rangkaian transmitter
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3. Rangkaian receiver ultrasonik
Pada rangkaian ini, rangkaian amplifier yang di gunakan adalah rangkaian buffer.
Arduino mega 2560 berfungsi sebagai pembaca frekuensi dengan maksimal frekuensi 5
MHz. Pada arduino mega 2560 terdapat 6 modul timer yaitu timer 0, timer 1, timer 2, timer
3, timer 4 dan timer 5. Pada timer 1, 3, 4, dan 5 hanya memiliki kapasitas 16 bit. Timer 0
dan 2 memiliki kapasitas 8 bit. Pin yang digunakan pada arduino mega 2560 yaitu pin 47
(PWM Timer 5).

Gambar 3.5 Skema rangkaian receiver

4. Komunikasi Serial Arduino Mega 2560 Dengan Raspberry Pi
Pada rangkaian ini, raspberry pi sudah terdapat modul serial yang terdiri dari beberapa
jenis yaitu komunikasi serial dengan UART, I2C, MISO/MOSI dan USB Serial. Rangkaian
ini menggunakan komunikasi serial dengan USB Serial karena pin GPIO pada raspberry pi
sudah di gunakan untuk LCD TFT. Konfigurasi serial yang digunakan dengan
menyamakan Baudrate pada raspberry pi dan arduino mega 2560. Data yang tampilkan
secara real time.
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Gambar 3.6 Komunikasi serial USB
3.3.3 Perancangan Software Interface
Pada perancangan ini, menggunakan tampilan (interface) pada bahasa pemrograman
python. Untuk interface python menggunakan fungsi Tkinter sebagai mengatur
tampilannya. Berikut ini tampilan yang dibuat dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 3.7 Serial interface python
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3.3.4 Pengujian sistem
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari perancangan alat ukur
kecepatan air tersebut. Pengujian meliputi beberapa hal yaitu :
1. Pengujian komponen terdiri 2 pengujian yaitu :
a. Pengujian sensor ultrasonic transducer.
b. Pengujian frekuensi yang di pancarkan oleh arduino nano.
c. Pengujian akurasi pembacaan frekuensi pada arduino mega dan raspberry pi.
2. Pengujian system dengan Flow Process Training System T3300/03 yaitu :
a. Pengujian pengukuran berdasarkan kecepatan aliran air dengan metode efek
Doppler.
b. Penentuan

interval

optimal

(kestabilan

pengukuran)

sensor

ultrasonik

berdasarkan metode efek Doppler.
c. Pengujian pengukuran berdasarkan tekanan air dengan membuat persamaan
orde.
d. Penentuan

interval

optimal

(kestabilan

pengukuran)

sensor

ultrasonik

berdasarkan persamaan orde yang telah dibuat.
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3.4 Diagram alir penelitian
Pada diagram penelitian ini ada dua jenis yaitu :
1. Diagram alir perancangan hardware
MULAI

Arduino Nano
membangkitkan
frekuensi 1 MHz

Mengatur posisi
sensor

Ultrasonik
transmiiter
menembakkan
frekuensi

Perubahan
frekuensi
setelah
melewati air

Ultrasonik receiver
menerima perubahan
frekuensi

Arduino mega 2560
membaca frekuensi
dari ultrasonik
receiver

Data
frekuensi
dari arduino
mega 2560

Selesai

Gambar 3.8 Diagram alir perancangan hardware
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2. Diagram alir pengolahan data
MULAI

Data
frekuensi
dari arduino
mega 2560
Tidak

Frekuensi > 1001850 Hz

Ya

Data flowmeter
Dari Flow Process
Training System
T3300/03

Konversi dari
tekanan air menjadi
kecepatan air

Data
kecepatan air

Data tekanan
air

Menghitung
kecepatan air dengan
metode efek doppler

Menentukan
persamaan orde
berdasarkan interval
optimal

Data
kecepatan air

Menhitung tekanan
air dengan
menggunakan
persamaan orde

Interval optimal
hasil pengukuran

Data tekanan
air

Data
kecepatan air
berdasarkan
interval
optimal

Interval optimal
persamaan orde

Penentuan error data
kecepatan air dan
tekanan air

Data tekanan
air interval
optimal
persamaan
orde

Penentuan grafik
perbandingan

Selesai

Gambar 3.9 Diagram alir pengolahan data
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Komponen
Dalam pengujian ini ada 2 jenis pengujian yaitu pengujian sensor ultrasonik
transduser dan pengujian akurasi frekuensi. Pada pengujian sensor ultrasonik transduser
menggunakan function generator dan oscilloscope. Rentang frekuensi yang di gunakan
dalam pengujian ini yaitu 100 kHz, 500 kHz, 1 MHz. Dengan Posisi sensor yang sejajar
antara transmitter dan receiver.
Pada pengujian ini, arduino nano sebagai pembangkit frekuensi dan arduino mega
2560 sebagai pembaca frekuensi. Arduino mega 2560 di uji dengan rentang frekuensi
500 Hz sampai 1 MHz dengan sumber frekuensi dari function generator. Arduino nano
di uji dengan oscilloscope untuk mengetahui gelombang dan frekuensi yang di
bangkitkan.
4.1.1 Pengujian Sensor Ultrasonik Transduser
Pada pengujian ini, sensor ultrasonik yang di gunakan ada 2 yang masing-masing
mempunyai spesifikasi yang sama. Sensor terhubung ke function generator sebagai
pembangkit frekuensi dan oscilloskop digunakan untuk melihat keluaran dari sensor.

el
me
rah

)

Ka
b

el
(-

Ka
b

SENSOR
ULTRASONIK
RX

( +) )
rah l (me abe
el
K

FUNCTION
GENERATOR

SENSOR
ULTRASONIK
TX

b
Ka

( +)

Berikut ini Skema pengujian sensor yaitu :

OSCILLOSKOP

Gambar 4.1 Pengujian sensor ultrasonik transducer
Pada Gambar 4.1, pengujian ini dilakukan untuk menentukan bahwa sensor
dapat berkerja atau tidak berkerja. Pengujian sensor ultrasonic transducer dibagi dua
tahapan yaitu :
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1.

Hasil Pengujian Sensor Dengan Kondisi Kering Tanpa Pasta Ultrasonik
Pada pengujian ini, sensor ultrasonik transmitter dan receiver di pasang dengan

posisi sejajar tanpa ada penghalang dan tanpa menggunakan pasta sensor ultrasonik
(gel). Berikut ini hasil pengujian sensor yaitu :
a. Frekuensi 100 kHz


Gelombang Sinusoidal

Gambar 4.2 Gelombang sinusoidal 100 kHz
Pada Gambar 4.2, hasil pengujian sensor nilai amplitudo yang didapatkan sebesar
20 mV. Gelombang sinusoidal yang diterima masih dalam kondisi stabil dan tidak ada
riak atau noise.



Gelombang Kotak

Gambar 4.3 Gelombang kotak 100 kHz
Pada Gambar 4.3, hasil pengujian sensor nilai amplitudo yang didapatkan sebesar
20 mV. Gelombang kotak yang dihasilkan tersebut terdapat riak atau noise.
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Gelombang Segitiga

Gambar 4.4 Gelombang segitiga 100 kHz
Pada Gambar 4.2, hasil pengujian sensor nilai amplitudo yang didapatkan sebesar
20 mV. Gelombang segitiga yang diterima masih dalam kondisi stabil dan tidak ada riak
atau noise.
b. Frekuensi 500 kHz


Gelombang Sinusoidal

Gambar 4.5 Gelombang sinusoidal 500 kHz
Pada Gambar 4.5, hasil pengujian sensor nilai amplitudo yang didapatkan sebesar
50 mV. Gelombang sinusoidal yang diterima masih dalam kondisi stabil dan tidak ada
riak atau noise.
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Gelombang Kotak

Gambar 4.6 Gelombang kotak 500 kHz
Pada Gambar 4.6, hasil pengujian sensor nilai amplitudo yang didapatkan sebesar
50 mV. Gelombang kotak yang diterima masih ada riak atau noise.


Gelombang Segitiga

Gambar 4.7 Gelombang segitiga 500 kHz
Pada Gambar 4.7, hasil pengujian sensor nilai amplitudo yang didapatkan sebesar
20 mV. Gelombang segitiga yang diterima masih dalam kondisi stabil dan tidak ada riak
atau noise.
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c. Frekuensi 1 MHz


Gelombang Sinusoidal

Gambar 4.8 Gelombang sinusoidal 1 MHz
Pada Gambar 4.8, hasil pengujian sensor nilai amplitudo yang didapatkan sebesar
50 mV. Gelombang sinusoidal yang diterima masih dalam kondisi stabil dan tidak ada
riak atau noise.


Gelombang Kotak

Gambar 4.9 Gelombang Kotak 1 MHz
Pada Gambar 4.9, hasil pengujian sensor nilai amplitudo yang didapatkan sebesar
50 mV. Gelombang kotak yang diterima masih ada riak atau noise.
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Gelombang Segitiga

Gambar 4.10 Gelombang segitiga 1 MHz
Pada Gambar 4.10, hasil pengujian sensor nilai amplitudo yang didapatkan sebesar
50 mV. Gelombang segitiga yang diterima masih dalam kondisi stabil dan tidak ada riak
atau noise.
Pada hasil pengujian sensor bahwa gelombang yang didapat sesuai dengan
pengaturan pada function generator. Pada kondisi kering, nilai amplitudonya sangat
kecil di sebabkan dengan komponen piezoelectric ceramic yang tidak maksimal. Piezo
electric ceramic akan bekerja maksimal jika permukaan sensor di lapisi dengan pasta
ultrasonik. Tujuan memakai pasta untuk mengurangi rugi – rugi frekuensi pada sensor.
2. Hasil pengujian sensor dengan pasta ultrasonik
Berikut ini hasil penggunaan sensor ultrasonik transduser menggunakan pasta
ultrasonik dengan frekuensi 1 MHz yaitu :

Gambar 4.11 pengujian sensor dengan pasta ultrasonik
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Pasta ultrasonik terbuat dari bahan guar gum dan air sebagai bahan utama. Pada
pengujian sensor dengan pasta ultrasonik bahwa gelombang yang di dapat berupa
sinusoidal. Hal itu di sebabkan oleh komponen piezoelectric ceramic yang bekerja
secara maksimal. Pengujian dengan 3 bentuk gelombang yaitu kotak, segitiga dan ramp.
Hasil yang di dapat tetap sama berupa sinyal sinusoidal. Pengaruh gelombang
sinusoidal disebabkan adanya komponen induktor di dalam piezoelectric ceramic.
4.1.2 Pengujian akurasi frekuensi pada Arduino nano, Arduino mega dan
Raspberry pi
Pada pengujian ini bertujuan untuk mengetahui frekuensi yang terbaca pada
arduino mega 2560 dan raspberry pi. Pembangkit frekuensi yang di gunakan function
generator dan arduino nano. Berikut ini hasil pengujian dapat di lihat pada table di
bawah ini :
Tabel 4.1 Hasil Pembacaan frekuensi dari function generator
Function Generator (Hz)

Arduino Mega (Hz)

Error (%)

500

501

0,2

1000

1001

0,1

5000

5002

0,04

10000

10005

0,05

50000

50023

0,046

100000

100046

0,046

500000

500234

0,0468

1000000

1000460

0,046

Pada Tabel 4.1 hasil pengujian dari Function Generator dengan frekuensi 500 Hz
yang terbaca pada arduino mega 2560 sebesar 501 Hz dan errornya sebesar 0,2 %.
Frekuensi 1 kHz yang terbaca di arduino mega 2560 sebesar 1001 Hz dengan errornya
sebesar 0,1 %. Frekuensi 5 kHz yang terbaca di arduino mega 2560 sebesar 5002 Hz
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dengan errornya 0,04 %. Frekuensi 10 kHz yang terbaca di arduino mega 2560 sebesar
10005 Hz dengan errornya 0,05 %. Frekuensi 50 kHz yang terbaca di arduino mega
2560 sebesar 500023 Hz dengan errornya 0,046 %. Frekuensi 100 kHz yang terbaca di
arduino mega 2560 sebesar 100046 Hz dengan errornya 0,046 %. Frekuensi 500 kHz
yang terbaca di arduino mega 2560 sebesar 500234 Hz dengan errornya 0,046 %.
Frekuensi 1 MHz yang terbaca di arduino mega 2560 sebesar 1000460 Hz dengan
errornya 0,046 %. Dari hasil tersebut di ketahui bahwa perbedaan frekuensi dari
Function Generator dengan arduino mega 2560 di sebabkan pengaruh clock timer dari
arduino yang sebesar 16 bit dan frekuensi maksimal pembacaan 5 MHz. Jadi
pembacaan frekuensi di arduino memiliki perbedaan yang kecil dengan Function
Generator.
Hasil pengujian dari arduino nano dengan frekuensi 1 MHz yang terbaca di arduino
mega 2560 sebesar 1001750 Hz dengan errornya sebesar 0,175 %. Error diperoleh
dengan membandingkan perbedaan antara frekuensi yang dibangkitkan sebesar 1 MHz
dan frekuensi yang terbaca arduino mega 2560. Dari hasil tersebut disebabkan pengaruh
register timer dan perbedaan atmega pada kedua arduino tersebut. Hasil gelombang
frekuensi dari arduino nano

Gambar 4.12 Gelombang dari arduino nano dengan frekuensi 1 MHz
Pada Gambar 4.12, hasil yang di dapatkan berupa sinyal kotak dengan frekuensi 1
MHz. Frekuensi dan bentuk gelombang kotak di pengaruhi oleh register timer pada
arduino nano dengan mengatur nilai registernya.
Hasil pengujian dari arduino nano dengan frekuensi 1 MHz yang terbaca di
raspberry pi sebesar 1001850 Hz dengan errornya sebesar 0,18 %. Dari hasil tersebut
disebabkan pengaruh register timer dari arduino dan perbedaan mikrokontroler atau
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microprocessor pada kedua perangkat tersebut. Pada raspberry pi memiliki clock yang
lebih besar dari Arduino yaitu sebesar 32 bit.
4.2 Proses Pengujian Pengukuran Aliran Air Dengan Flow Process Training
System T3300/03
Pada pengujian ini, alat yang gunakan adalah

Flow Proces Training System

T3300/03. Alat ini menggunakan tekanan udara untu mengukur debit air dan mangatur
kecepatan aliran. Terdapat 2 alat ukur yaitu tabung ukur dan pressure transmitter.

Gambar 4.13 Proses pengujian
Sistem pembanding yang digunakan untuk sebagai acuan yang terdapat pada Flow
Proces Training System T3300/03 adalah Pressure Transmitter merupakan alat ukur
aliran air yang menggunakan tekanan pada air sebagai acuan dengan satuan milibar
(mBar).

Gambar 4.14 Presure transmitter
Pressure transmitter merupakan alat ukur aliran air yang jenis orifice dan prinsip
kerjanya menggunakan perubahan tekanan air untuk mengukur aliran air. Proses
pengujian dilakukan dengan memperhatikan perubahan frekuensi yang diterima olah
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arduino mega. Kemudian dibandingkan dengan data tekanan air dan kecepatan aliran
air pada pressure transmitter. Berikut ini ada dua cara yang digunakan yaitu :

4.2.1 Pengujian Pengukuran Berdasarkan Kecepatan Aliran Air Dengan Metode
Efek Doppler
Pada pengujian ini, metode efek Doppler digunakan untuk menentukan kecepatan
air pada pipa berdasarkan pergerakan pada molekul air. Berikut ini cara pemasangan
sensor ultrasonic transducer pada pipa yaitu :
3,5 cm
Transmitter

Diameter
Pipa
1,6 cm

Jarak
Sensor

Arah
Aliran Air

Receiver

Diameter
Pipa
1,6 cm

Arah
Aliran Air
1,75 cm 1,75 cm

Gambar 4.15 Pemasangan sensor ultrasonic transducer
Pada Gambar 4.15, sensor terpasang secara bersamaan antara transmitter dan
receiver. Gelombang ultrasonik memantulkan dengan arah yang dapat berubah sesuai
perubahan pergerakan molekul air. Arah pancaran gelombang ultrasonik yang
digunakan adalah saat sensor ultrasonik receiver dapat menerima seluruh pancaran
gelombang ultrasonik.

Berikut ini menentukan nilai sudut pantulan gelombang

ultrasonik yaitu :
√

(4.1)
( )

(4.2)

Pada persamaan (4.1) dan (4.2), bahwa nilai sudut yang didapatkan sebesar
(

). Sensor ultrasonik transmitter memancarkan gelombang dengan frekuensi 1

MHz dan kemudian di terima oleh sensor ultrasonik receiver. Frekuensi akan terbaca
oleh arduino mega dan data frekuensi terkirim kepada raspberry pi. Pada raspberry pi
mengolah data dengan menggunakan persamaan efek Doppler seperti pada persamaan
(2.3), yaitu : Laughton dan Warne (2003)
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(

)

(4.3)

Pada persamaan (4.3), frekuensi receiver ( ) yang diterima memiliki frekuensi
lebih besar dari frekuensi transmitter ( ). Hal itu disebabkan dengan pengaruh
kecepatan suara pada air yang jauh lebih tinggi. Kecepatan suara mengalami
peningkatan apabila melewati material yang lebih padat.
Untuk pembanding pengukuran aliran air menggunakan pressure transmitter
dengan data yang diperoleh berupa tekanan air (mBar). Data tekanan air dikonversi
menjadi kecepatan aliran air dengan menggunakan persamaan (2.9), yaitu : Anonim,
(2010)
√

(4.4)

Berikut ini keterangan dari persamaan (4.1), (4.2), (4.3) dan (4.4) yaitu :
V = Kecepatan aliran (m/s)
= Frekuensi yang di terima (Hz)
= Frekuensi yang di kirim (Hz)
c = Kecepatan suara pada material (air = 1480 m/s)
= Tekanan dinamis (pa)
= Densitas fluida ( air =

)

y = Diameter pipa (cm)
x = Jarak sensor antara TX dan RX (cm)
r = Pancaran gelombang ultrasonik (cm)
= Sudut kemiringan pancaran gelombang ultrasonik (

)

Dari persamaan (4.4), dapat diperoleh data kecepatan aliran air dengan
mengkonversi data pada pressure transmitter dengan satuan dari mBar ke pascal (pa).
Setelah itu menggunakan persamaan (4.4) untuk menentukan hasil kecepatan aliran air.
Pada flow process training system T3300/30 terdapat pengaturan kecepatan aliran air
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dengan mengatur jumlah tekanan udara. Semakin tinggi jumlah tekanan udara maka
kecepatan aliran air akan semakin cepat. Jadi yang data yang didapat tergantung berapa
besar presentase tekanan udara. Data kecepatan dari sensor ultrasonik receiver berupa
frekuensi (Hz) dan di hitung dengan menggunakan persamaan efek Doppler. Sehingga
diperoleh data kecepatan aliran air pada metode efek Doppler. Data dari pressure
transmitter pada flow process training system T3300/03 berupa tekanan air (mBar) dan
dihitung dengan menggunakan persamaan (4.4). Sehingga diperoleh data kecepatan
aliran air dengan pressure transmitter pada flow process training system T3300/03.
Dari kedua data tersebut, kemudian dibandingkan dengan dilihat perbedaannya. Berikut
ini hasil pengukuran aliran air dengan metode efek Doppler dengan Flow Training
System T3300/03 yaitu :
Tabel 4.2 Data hasil pengujian dengan metode efek Doppler dengan terhadap data dari
pressure transmitter pada flow process training system T3300/03

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Flow Process
Training System T3300/03
Presentasi
Kecepatan
Tekanan
Air
Udara (%)
(m/s)
27,50
2,45
30,00
2,91
32,50
3,24
35,00
3,44
37,50
3,52
40,00
3,64
42,50
3,71
45,00
3,79
47,50
3,85
50,00
3,91
52,50
3,98
55,00
3,97
5750
4,01
60,00
4,06
62,50
4,10
65,00
4,13
67,40
4,17
70,00
4,19
72,50
4,22
75,00
4,22

Frekuensi
Yang
Diterima
(Hz)
1005040
1005331
1005411
1005536
1005324
1005475
1005414
1005454
1005634
1005576
1005554
1005694
1005730
1005779
1005784
1005746
1005774
1005710
1005766
1005886

Metode Efek Doppler
Kecepatan
Air
(m/s)
3,19
3,48
3,56
3,69
3,47
3,63
3,56
3,60
3,78
3,73
3,70
3,84
3,88
3,93
3,93
3,90
3,92
3,86
3,92
4,04

Presentase
error (%)
30,26
19,85
10,03
7,33
1,32
0,28
4,04
4,94
1,75
4,60
6,91
3,21
3,28
3,25
4,05
5,60
5,91
7,81
7,16
4,37
53

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

77,50
80,00
82,50
85,00
87,50
90,00
92,50
95,00
97,50
100,00

4,23
1005932
4,24
1005944
4,24
1005976
4,24
1005944
4,25
1005962
4,25
1006060
4,25
1006098
4,25
1006106
4,25
1006144
4,24
1006188
Rata – Rata Error

4,08
4,09
4,13
4,09
4,11
4,21
4,25
4,26
4,30
4,34

3,39
3,48
2,78
3,53
3,16
0,91
0,07
0,12
1,07
2,22
5,22

Pada Tabel 4.2, nilai tekanan air pada pressure transmitter di konversi menjadi
kecepatan aliran air dengan menggunakan persamaan 4.4. Hasil pengukuran dengan
metode efek doppler, frekuensi dari sensor sangat berpengaruh terhadap penentuan nilai
kecepatan. Kecepatan maksimal dengan metode efek doppler adalah 4,34 m/s dan
kecepatan maksimal yang di dapat dari alat ukur aliran air pressure transmitter pada
flow process training system T3300/03 adalah 4,24 m/s. Berikut ini grafik hasil
perbandingan frekuensi yang diterima oleh sensor dengan kecepatan aliran air pada flow
process training system T3300/03, yaitu :

Kecepatan aliran air dari pressure transmitter (m/s)

5.5

5

4.5

4

3.5

3

Data
Fitted curve
Batas toleransi error
Batas toleransi error

2.5

2
1.005

1.0052

1.0054
1.0056
1.0058
Frekuensi diterima oleh sensor ultrasonik (Hz)

1.006

1.0062
6

x 10
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Gambar 4.16 Grafik perbandingan frekuensi dari sensor ultrasonik dengan kecepatan
aliran air dari pressure transmitter pada flow process training system T3300/03
Pada Gambar 4.16, dapat dilihat bahwa data kecepatan pada pressure
transmitter semakin ada peningkatan nilai kecepatan aliran air maka akan dikuti dengan
peningkatan nilai frekuensi dari sensor. Fitted curve merupakan data ideal yang
seharusnya didapatkan dan ditandai dengan garis warna hijau. Pada garis merah pada
Gambar (4.16) merupakan batas error data yang diterima oleh sensor ultrasonik receiver
dan kalau melebihi dari garis merah bahwa data yang didapat memiliki error yang besar.
Data tersebut hampir mendekati fifted curve dan perbedaan yang data tidak terlalu jauh
dengan fifted curve. Berikut grafik perbandingan data hasil pengukuran metode efek
doppler dengan data kecepatan dari pressure transmitter pada flow process training
system T3300/03

yaitu :

4.4
4.2

Kecepatan aliran air (m/s)

4
3.8
Efek Doppler
Pressure Transmitter

3.6
3.4
3.2
3
2.8
2.6

20

30

40

50
60
70
Presentase tekanan udara (%)

80

90

100

Gambar 4.17 Grafik perbandingan hasil pengukuran pada metode efek Doppler dengan
pressure transmitter pada flow process training system T3300/03
Dari grafik Gambar 4.17,

bahwa data hasil pengukuran dengan metode efek

Doppler yang di dapat berbanding lurus dengan data kecepatan pada flow process
training system T3300/03. Dalam hasil pengukuran terdapat interval optimal (kestabilan
pengukuran), dimana sensor ultrasonik dapat bekerja secara optimal. Berikut ini data
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kecepatan aliran air yang berdasarkan interval optimal (kestabilan pengukuran) pada
metode efek Doppler yaitu
Tabel 4.3 Data kecepatan aliran air berdasarkan interval optimal (kestabilan
pengukuran) dan pressure transmitter pada flow process training system T3300/0 3

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Flow Process
Frekuensi
Training System T3300/03
Yang
Presentasi
Kecepatan
Diterima
Tekanan
Air
(Hz)
Udara (%)
(m/s)
40,00
3,64
1005475
42,50
3,71
1005414
45,00
3,79
1005454
47,50
3,85
1005634
50,00
3,91
1005576
52,50
3,98
1005554
55,00
3,97
1005694
5750
4,01
1005730
60,00
4,06
1005779
62,50
4,10
1005784
65,00
4,13
1005746
67,40
4,17
1005774
70,00
4,19
1005710
72,50
4,22
1005766
75,00
4,22
1005886
77,50
4,23
1005932
80,00
4,24
1005944
82,50
4,24
1005976
87,50
4,25
1005962
90,00
4,25
1006060
95,00
4,25
1006106
Rata – Rata Error

Metode Efek Doppler
Kecepatan
Air
(m/s)
3,63
3,56
3,60
3,78
3,73
3,70
3,84
3,88
3,93
3,93
3,90
3,92
3,86
3,92
4,04
4,08
4,09
4,13
4,11
4,21
4,26

Presentase
error (%)
0,28
4,04
4,94
1,75
4,60
6,91
3,21
3,28
3,25
4,05
5,60
5,91
7,81
7,16
4,37
3,39
3,48
2,78
3,16
0,91
0,12
3,85

Pada Tabel 4.3, menggunakan data yang berdasarkan interval optimal (kestabilan
pengukuran) pada hasil pengukuran. Hasil pengukuran pada menunjukkan perubahan
frekuensi yang menunjukkan perubahan kecepatan aliran air dengan rata – rata error
3,85 %. Semakin tinggi kecepatan aliran air maka semakin tinggi frekuensi yang
diterima oleh sensor ultrasonik. Pada data ke 21 menunjukkan nilai error yang sedikit
meningkat dengan presentase error adalah 0,21%.
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Berdasarkan Tabel 4.3, perbandingan data kecepatan aliran air antara metode efek
Doppler dengan pressure transmitter memiliki presentase error yang kecil, bisa dilihat
dari grafik berikut ini, yaitu :

4.3
4.2

Kecepatan aliran air (m/s)

4.1
4
3.9
3.8

Efek Doppler
Pressure Transmitter

3.7
3.6
3.5
40

50

60
70
80
Presentase tekanan udara (%)

90

100

Gambar 4.18 Interval optimal (kestabilan pengukuran) pada hasil pengukuran metode
efek Doppler
Pada Gambar 4.18, sensor ultrasonik dapat bekerja secara optimal pada hasil
pengujian metode efek Doppler dari rentang data ke 6 dengan kecepatan aliran air
sebesar 3,63 m/s dan presentase error sebesar 0,28 %. Sampai data ke 28 dengan
kecepatan aliran air sebesar 4,26 m/s presentase error 0,12 %. Secara keseluruhan, ratarata persentase error data hasil metode efek Doppler

dibandingkan dengan Flow

Process Training System T3300/03 adalah 5,22 %.
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4.2.2 Pengujian

Pengukuran

Aliran

Berdasarkan

Tekanan

Air

Dengan

Menggunakan Persamaan Orde Yang Dibuat
Pada proses ini, posisi sensor yang digunakan sesuai dengan Gambar 4.17.
Persamaan orde yang dibuat menggunakan dari data ke 6 sampai data ke 28 yang
berasal dari interval optimal pada Tabel 4.2.

Penentuan persamaan kalibrasi

menggunakan fungsi polyfit dari MATLAB. Berikut ini hasil persamaan yang dibuat
yaitu :
Frekuensi = [1005040 1005331 1005411 1005536 1005324 1005475 ....
1005414 1005454 1005634 1005576 1005694 1005554 ....
1005730 1005779 1005784 1005746 1005774 1005710 ....
1005766 1005886 1005932 1005976 1005944 ....
1005962 1006060 1006144 1006188];% (Hz)
Tekanan = [30 42.2 52.4 59 62 66.1 69 71.9 74.2 ....
76.3 78.9 79.2 80.5 82.5 84.1 85.2 87 ....
87.7 89 89.1 89.3 90 90.1 ....
90.2 90.3 90.4 90.1]; %(mBar)
data = Tekanan(6:26);
samp_data = Frekuensi(6:26);
[p,s] = polyfit(samp_data,data,1)

Persamaan kalibrasi yang di hasilkan yaitu :
p =

1.0e+04 * 0.000003527955421

-3.539985295619145

Sehingga persamaan yang didapat adalah persamaan orde 1 pada hasil pengukuran dan
digunakan untuk menentukan besar tekanan air pada pipa, seperti dibawah ini :
a = 0,03527955421
b = -3,539985295619145
Hasil persamaan kalibrasi :

(4.5)
Pada persamaan (4.5), y merupakan nilai tekanan dengan satuan mBar dan x
merupakan nilai frekuensi dengan satuan Hz. Persamaan yang digunakan adalah
persamaan orde 1. Berikut ini grafik perbandingan data sensor dengan data dari
pressure transmitter dengan menggunakan persamaan (4.5) yaitu :
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Gambar 4.19 Grafik perbandingan antara frekuensi dari sensor ultrasonik dengan
tekanan air dari pressure transmitter pada flow process training system T3300/03
Pada Gambar 4.19, dapat dilihat bahwa data pressure transmitter semakin ada
peningkatan nilai tekanan maka akan dikuti dengan peningkatan nilai frekuensi dari
sensor. Fitted curve merupakan data ideal yang seharusnya didapatkan dan ditandai
dengan garis warna hijau. Data tersebut hampir mendekati fitted curve dan perbedaan
yang data tidak terlalu jauh dengan fitted curve
Pada tahap selanjutnya, persamaan (4.5) digunakan untuk menentukan nilai
tekanan air dari alat yang dibuat untuk dibandingkan alat ukur pressure transmitter
pada flow process training system T3300/03. Perhitungan persamaan orde menggunakan
fungsi polyval dengan MATLAB. Berikut ini cara perhitungan yang dipakai yaitu :
[p_barium,delta] = polyval(p,samp_data,s);
prop_delta = 2;
sel = abs(data-p_barium);
er_rata = mean(sel)
dd = [data; p_barium; sel]'

Dari hasil perhitungan tersebut, data yang diperoleh ditampilkan langsung
dengan MATLAB. Berikut ini data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel dibawah ini
yaitu :
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Tabel 4.4 Data hasil pengukuran tekanan air dengan persamaan orde terhadap pressure
transmitter pada flow process training system T3300/03

No.

1

Flow Process Training System
T3300/03
Presentase
Pressure
Tekanan
Transmitter
Udara (%)
(mBar)
27,50
30

Persamaan Orde

Frekuensi
Yang
Diterima
(Hz)

Tekanan Air
(mBar)

Presentase
error (%)

1005040

57,51

27,51

2

30,00

42,2

1005331

67,78

25,57

3

32,50

52,4

1005411

70,60

18,19

4

35,00

59

1005536

75,01

16,00

5

37,50

62

1005324

67,53

5,52

6

40,00

66,1

1005475

72,86

6,75

7

42,50

69

1005414

70,70

1,70

8

45,00

71,9

1005454

72,12

0,21

9

47,50

74,2

1005634

78,47

4,26

10

50,00

76,3

1005576

76,42

0,12

11

52,50

79,2

1005554

75,64

3,55

12

55,00

78,9

1005694

80,58

1,68

13

57,50

80,5

1005730

81,85

1,35

14

60,00

82,5

1005779

83,58

1,08

15

62,50

84,1

1005784

83,76

0,34

16

65,00

85,2

1005746

82,42

2,78

17

67,50

87

1005774

83,41

3,59

18

70,00

87,7

1005710

81,15

6,55

19

72,50

89

1005766

83,12

5,87

20

75,00

89,1

1005886

87,36

1,74

21

77,50

89,3

1005932

88,98

0,32

22

80,00

90

1005944

89,40

0,59

23

82,50

90,1

1005976

90,53

0,43

24

85,00

90,1

1005944

89,40

0,69

25

87,50

90,2

1005962

90,04

0,16
60

26

90,00

90,3

1006060

93,50

3,19

27

92,50

90,4

1006098

94,84

4,43

28

95,00

90,4

1006106

95,12

4,71

29

97,50

90,3

1006144

96,46

6,15

30

100,00

90,1

1006188

98,01

7,91

Rata – Rata

5,43

Pada Tabel 4.3, hasil pengukuran pada menunjukkan perubahan frekuensi yang
menunjukkan perubahan tekanan air dengan rata – rata error 5,43%. Semakin tinggi
tekanan pada air maka semakin tinggi hasil frekuensi yang di dapat. Pada data ke 26
menunjukkan nilai error yang sedikit meningkat dengan presentase error adalah 3,54%.
Berikut ini grafik perbandingan antara hasil persamaan orde dengan tekanan pada flow
process training system T3300/03 yaitu :

100

90

Tekanan air (mBar)

80

70

Persamaan Orde
Pressure Transmitter

60

50

40

30
20

30

40

50
60
70
Presentase tekanan udara (%)

80

90

100

Gambar 4.20 Grafik perbandingan pengukuran tekanan air dari sensor ultrasonik
dengan pressure transmitter pada flow process training system T3300/03
Dari grafik Gambar 4.19, menampilkan data frekuensi yang dikonversi menjadi
tekanan air dengan persamaan (4.5) dari sensor ultrasonik dengan data tekanan air dari
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pressure transmitter pada flow process training system T3300/03. Data tekanan air
yang didapat hampir mendekati data tekanan air dari pressure transmitter pada flow
process training system T3300/03. Dalam hasil pengukuran terdapat interval optimal
(kestabilan pengukuran), dimana sensor ultrasonik dapat bekerja secara optimal.
Interval optimal (kestabilan pengukuran) dari data ke 6 dengan tekanan air yang didapat
adalah 72,86 mBar dengan presentase error 0,71 % sampai data ke 28 dengan tekanan
air yang didapat adalah 95,12 mBar dengan presentase error 4,71 %. Berikut ini hasil
interval optimal kestabilan pengukuran) dengan menghitung nilai tekanan air pada
persamaan orde, yaitu :
Tabel 4.5 Data interval optimal (kestabilan pengukuran) dari persamaan orde dengan
pressure transmitter pada flow process training system T3300/03
No
.

1

Flow Process
Training System T3300/03
Presentasi
Pressure
Tekanan
Transmitter
Udara (%)
(mBar)
40,00
66,1

Persamaan Orde

Frekuensi
Yang
Diterima
(Hz)

Tekanan Air
(mBar)

Presentase
error(%)

1005475

72,85

6,75

2

42,50

69

1005414

70,70

1,70

3

45,00

71,9

1005454

72,11

0,21

4

47,50

74,2

1005634

78,46

4,26

5

50,00

76,3

1005576

76,42

0,12

6

52,50

79,2

1005554

75,64

3,55

7

55,00

78,9

1005694

80,58

1,68

8

57,50

80,5

1005730

81,85

1,35

9

60,00

82,5

1005779

83,58

1,08

10

62,50

84,1

1005784

83,75

0,34

11

65,00

85,2

1005746

82,41

2,78

12

67,50

87

1005774

83,40

3,59

13

70,00

87,7

1005710

81,14

6,55

14

72,50

89

1005766

83,12

5,87

15

75,00

89,1

1005886

87,35

1,74
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16

77,50

89,3

1005932

88,97

0,32

17

80,00

90

1005944

89,40

0,59

18

82,50

90,1

1005976

90,53

0,43

19

87,50

90,2

1005962

90,03

0,16

20

90,00

90,3

1006060

93,49

3,19

21

95,00

90,4

1006106

95,12

4,71

Rata – Rata

2,43

Pada Tabel 4.5, menggunakan data yang berdasarkan interval optimal (kestabilan
pengukuran) pada hasil pengukuran. Hasil pengukuran pada menunjukkan perubahan
frekuensi yang menunjukkan perubahan tekanan dengan rata – rata error 2,43 %.
Semakin tinggi tekanan pada air maka semakin tinggi hasil dari persamaan (4.5) yang
di dapat. Pada data ke 21 menunjukkan nilai error yang sedikit meningkat dengan
presentase error adalah 4,71%. Berikut ini grafik perbandingan antara hasil tekanan air
pada sensor ultarsonik dengan tekanan air pada flow process training system T3300/03
yaitu :
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Gambar 4.21 Interval optimal (kestabilan pengukuran) pada hasil pengukuran tekanan
air dengan persamaan orde
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Dari grafik Gambar 4.21, menampilkan data tekanan air dari sensor ultrasonic
transducer dengan pressure transmitter pada flow process training system T3300/03
sudah menunjukkan kesamaan besar dengan data tekanan dari hasil persamaan (4.6).
Pada hasil ukur diperoleh interval optimal (kestabilan pengukuran) pada alat yang
dirancang terdiri 21 data yang memiliki nilai yang stabil dan presenstase error kecil.
Pada flow process training system T3300/03, data tekanan air sangat berpengaruh
oleh jumlah presentase tekanan udara dan pompa air yang di gunakan. Jika jumlah
tekanan udara sudah habis maka data tekanan air yang diperoleh akan semakin besar
presentase error yang didapat. Pada sensor ultrasonic transducer, kondisi sensor sangat
mempengaruhi terutama pada posisi sensor dan pasta sensor. Jika itu posisi sensor dan
pemakaian pasta tidak sesuai maka data yang di dapatkan akan semakin besar
presentase error yang didapat.
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4.3 Hasil Pengujian Sistem Interface
Pada pembuatan sistem interface, jenis pemrograman yang di gunakan adalah
bahasa python. Pengaturan tampilan dan tombol di lakukan secara manual dengan
memperhatikan posisi baris dan kolom. Data serial ditampilkan dengan secara paralel
dan real time. Tampilan system interface disesuaikan dengan ukuran LCD yang di
gunakan. Berikut ini hasil pengujian system interface untuk hasil persamaan

dan

kecepatan air yaitu:

Gambar 4.22 Tampilan sistem interface
Pada Gambar 4.22, data yang ditampilkan akan mengikuti data serial dari arduino
mega dan tampilan untuk hasil persamaan dan kecepatan air mengikuti perubahan
frekuensi dari arduino mega.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil perancangan yang dibuat dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1.

Alat ukur kecepatan aliran air yang dibuat dengan menggunakan 2 buah sensor ultrasonic
transducer yang dapat membaca perubahan frekuensi pada saat ada penigkatan kecepatan
air dan tekanan air didalam pipa.

2.

Hasil pengujian berdasarkan kecepatan aliran air antara metode efek Doppler dengan
pressure transmitter pada flow process training system T3300/03 memiliki rata- rata
presentase error sebesar 5,22 %.

3.

Interval optimal (kestabilan pengukuran) berdasarkan kecepatan aliran air pada pengujian
metode efek Doppler. Menunjukkan bahwa sensor ultrasonik dapat bekerja secara optimal
dari rentang data ke 6 dengan kecepatan aliran air sebesar 3,63 m/s dan presentase error
sebesar 0,28 %. Sampai data ke 28 dengan kecepatan aliran air sebesar 4,26 m/s dan
presentase error 0,12 %. Memiliki rata-rata presentase error sebesar 3,85 %.

4.

Hasil pengujian berdasarkan tekanan air antara persamaan orde yang dibuat dengan
pressure transmitter pada flow process training system T3300/03 memiliki rata- rata
presentase error sebesar 5,43 %.

5.

Interval optimal (kestabilan pengukuran) berdasarkan tekanan air dengan persamaan orde
yang dibuat. Menunjukkan bahwa sensor ultrasonik dapat bekerja secara optimal dari
rentang data ke 6 dengan tekanan air sebesar 72,85 mBar dan presentase error sebesar
6,75 %. Sampai data ke 28 dengan tekanan air sebesar 95,11 mBar dan presentase error
sebesar 4,71 %. Memiliki rata-rata presentase error sebesar 2,43 %.

6.

Perubahan frekuensi terjadi akibat pergerakan molekul pada air yang semakin cepat.
Semakin tinggi frekuensi yang diterima oleh sensor ultrasonik maka kecepatan aliran air
dan tekanan air akan semakin tinggi.
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5.2 Saran
Sebagai bahan perancangan lebih lanjut penulis menyarankan yaitu :
1. Penggunaan sensor ultrasonic transducer harus memperhatikan posisi saat
pengukuran, diameter pipa, kabel yang sesuai dengan sensor, dan metode yang cocok
dengan sensor.
2. Pada perancangan selanjutnya, harus memperhatikan komponen pendukung seperti op
amp, frekuensi sensor, jenis pasta, dan mikrokontoller/mikroprocessor yang cocok
dengan sensor ultrasonic transducer.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Program Untuk Pembangkit Frekuensi 1 MHz
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
DDRB = 0x02;
TCCR1A = 0B10000011; // Register Timer 1
TCCR1B = 0B00001001; // Regisater Timer 1
ICR1H = 0x07;
ICR1L = 0x07;
OCR1A = 0x03;
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
OCR1A = 0x07;
}

Lampiran 2. Program Untuk Pembaca Frekuensi Maksimal 5 MHz
// Masukkan pada pin D47 (T5)
volatile unsigned long timerCounts;
volatile boolean counterReady;
unsigned long overflowCount;
unsigned int timerTicks;
unsigned int timerPeriod;
void startCounting (unsigned int ms)
{
counterReady = false;
timerPeriod = ms;
timerTicks = 0;
overflowCount = 0;
// reset
TCCR2A =
TCCR2B =
TCCR5A =
TCCR5B =

// waktu counter belum aktif
// periode 1 ms
// mereset waktu interrupt

Timer 2 and Timer 5
0;
0;
0;
0;

TIMSK5 = bit (TOIE1);
TCCR2A = bit (WGM21) ;
OCR2A = 124;

// Timer 5
// CTC mode

TIMSK2 = bit (OCIE2A);
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TCNT2 = 0;
TCNT5 = 0;
// Reset prescalers
GTCCR = bit (PSRASY);
// start Timer 2
TCCR2B = bit (CS20) | bit (CS22) ;
TCCR5B = bit (CS50) | bit (CS51) | bit (CS52);
}
ISR (TIMER5_OVF_vect)
{
++overflowCount;
}
ISR (TIMER2_COMPA_vect)
{
unsigned int timer5CounterValue;
timer5CounterValue = TCNT5;
if (++timerTicks < timerPeriod)
if (TIFR5 & TOV5)
overflowCount++;

TCCR5A = 0;
TCCR5B = 0;
TCCR2A = 0;
TCCR2B = 0;
TIMSK2 = 0;
TIMSK5 = 0;
// calculate total count
timerCounts = (overflowCount << 16) + timer5CounterValue;
counterReady = true;
}
void setup () {
Serial.begin(9600);
Serial.println(" ");
}
void loop () {
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byte oldTCCR0A = TCCR0A;
byte oldTCCR0B = TCCR0B;
TCCR0A = 0;
TCCR0B = 0;
startCounting (500);
while (!counterReady)
{ }
// Satuan frekuensi yang digunakan adalah Hz
float frq = (timerCounts * 1000.0) / timerPeriod;
// restart timer 0
TCCR0A = oldTCCR0A;
TCCR0B = oldTCCR0B;
Serial.print (" ");
Serial.println ((unsigned long) frq);
delay(200);
}

Lampiran 3. Program Interface python dengan Tkinter
import Tkinter as tk
import math
import serial
#Komunikasi serial arduino mega dengan raspberry pi pakai USB 2.0
ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0',9600)
f2 = 1001850 #Frekuensi sumber (Hz)
c = 1460 #Kecepatan suara pada air
a = 0.03527955421 #persamaan orde 1
b = 3.539985295619145 #persamaan orde 1
# Perancangan Desain GUI
class ExampleApp(tk.Tk):
def __init__(self):
tk.Tk.__init__(self)
self.label0 = tk.Label(self, text="Ultrasonic Flowmeter",
width=20, fg="red", font=("Helvetica", 10))
self.label0.grid(row = 0, column = 5)
# Label Pembacaan Frekuensi
self.label1 = tk.Label(self, text="Frekuensi yang di terima
oleh sensor", width=30, fg="red", font=("Helvetica", 10))
self.label1.grid(row = 1, column = 5)
self.label2 = tk.Label(self, text="Hz", width=10, fg="blue",
font=("Helvetica", 10))
self.label2.grid(row = 2, column = 6)
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self.label3 = tk.Label(self, text="", width=10, fg="blue",
bd=10, font=("Helvetica", 10))
self.label3.grid(row = 2, column = 5)
b1= tk.Button(self, text='Start', fg='blue',
command=self.start_0)
b1.grid(row = 2, column = 7)
b2 = tk.Button(self, text='Stop', fg='blue',
command=self.stop_0)
b2.grid(row = 2, column = 8)
# Label Pembacaan Tekanan
self.label4 = tk.Label(self, text="Hasil persamaan ", width=20,
fg="red", font=("Helvetica", 10))
self.label4.grid(row = 4, column = 5)
self.label5 = tk.Label(self, text="mBar", width=10, fg="blue",
font=("Helvetica", 10))
self.label5.grid(row = 5, column = 6)
self.label6 = tk.Label(self, text="", width=10, fg="blue",
bd=10, font=("Helvetica", 10))
self.label6.grid(row = 5, column = 5)
b3= tk.Button(self, text='Start', fg='blue',
command=self.start_1)
b3.grid(row = 5, column = 7)
b4 = tk.Button(self, text='Stop', fg='blue',
command=self.stop_1)
b4.grid(row = 5, column = 8)
# Label Pembacaan Kecepatan
self.label7 = tk.Label(self, text="Kecepatan Air Efek Doppler",
width=30, fg="red", font=("Helvetica", 10))
self.label7.grid(row = 7, column = 5)
self.label8 = tk.Label(self, text="m/s", width=10, fg="blue",
font=("Helvetica", 10))
self.label8.grid(row = 8, column = 6)
self.label9 = tk.Label(self, text="", width=10, fg="blue",
bd=10, font=("Helvetica", 10))
self.label9.grid(row = 8, column = 5)
b4= tk.Button(self, text='Start', fg='blue',
command=self.start_2)
b4.grid(row = 8, column = 7)
b5 = tk.Button(self, text='Stop', fg='blue',
command=self.stop_2)
b5.grid(row = 8, column = 8)
# self.remaining = 0
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#self.countdown(0)
#Counter 0 untuk perbacaan frekuensi
def start_0(self):
#self.countdown = 0
self.remaining = 0
self.countdown(0)
self.temp=0
def stop_0(self):
if self.remaining is not None:
self.label3.after_cancel(self.remaining)
self.remaining = 0
#Counter 1 untuk pembacaan hasil persamaan orde
def start_1(self):
#self.countdown = 0
self.remaining1 = 0
self.countdown1(0)
def stop_1(self):
if self.remaining1 is not None:
self.label6.after_cancel(self.remaining1)
self.remaining1 = 0
#Counter 2 untuk pembacaan kecepatan air dengan metode efek doppler
def start_2(self):
#self.countdown = 0
self.remaining2 = 0
self.countdown2(0)
def stop_2(self):
if self.remaining2 is not None:
self.label8.after_cancel(self.remaining2)
self.remaining2 = 0

def countdown(self, remaining = None): # Pembacaan frekuensi
self.label3.configure(text="%s" % self.remaining)
read_serial=ser.readline()
# temp=(temp+read_serial);
# tmp=temp
self.remaining = temp
self.after(1000, self.countdown)
def countdown1(self, remaining1 = None): # Pembacaan Tekanan Air
self.label6.configure(text="%s" % self.remaining1)
#ead_serial = ser.readline()
read_serial = float(ser.readline())
Hasil1 = (a * read_serial) - b;
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self.remaining1 = Hasil1
self.after(10000, self.countdown1)
def countdown2(self, remaining2 = None): # Pembacaan Kecepatan Air
self.label9.configure(text="%s" % self.remaining2)
read_serial = ser.readline()
read_serial = float(ser.readline())
Hasil2 = c * (( read_serial - f2) / (2 * f2 * math.cos
(math.radians(40.4))));
self.remaining2 = Hasil2
self.after(10000, self.countdown2)
if __name__ == "__main__":
app = ExampleApp()
app.title('Alat Ukur Kecepatan Air Dengan Effek Doppler')
app.geometry('480x280') # disesuaikan dengan ukuran LCD TFT 3,5
Inchi
app.mainloop()
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Lampiran 4. Data Sheet Sensor Ultrasonic Transducer
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Lampiran 5. Data Sheet Flow Process Training System T3300/03
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Lampiran 6. Data sheet IC TL071
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Lampiran 7 Hasil Perancangan Alat Secara Keseluruhan

Lampiran 8. Sensor Ultrasonic Transducer
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