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PERANCANGAN PENCuCidan PENGERING TANGAN OTOMATIS

BERBAS:S MIKROKONTROLLER

13da perancangn rangkaian ini dapat dibagi meniadi 2 bagian analisa yaitu:pe「 ancangan

l-9kalan secara Diagram Blok,dan perancangan rangkalan secara keseluruhan

l l Perancangan Rangkaian Secara Diagrarn B:ok

Perancangan Rangkalarl secara blok dapat dibagl menjadi 4 blok yaitu:
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Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem
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Perancangan pencuci dan pengering tangan otomatis berbasis mikrokontroller

1. Blok lnput .

- Sensor Tangan 1 ( Sensor lnfra Red ).

- Sensor Tangan 2 ( Sensor Cahaya ).

2. Blok Pemrosesan

o Mikrokontroller.

. Pengontrol lC 74HC 573

3. Blok Output ( Driver Pompa Air, Pompa Sabun, dan Hand dryer ).

Pada Blok diagram sistem ini dapat dilihat pada gambar 3.1.

3.1.t Blok lnput

3.{.{.{ Sensor Tangan I
Rangkaian lC 555 yang dioperasikan sebagai astable multivibrator dapat dilihat

pada gambar 3.2, rangkaian ini berfungsi sebagai sumber sinyal dengan frekuensi

keluarannya sebesar 2O KHz.. Kapasitor C1 pada gambar 3.2 diisi melalui R2 dan R1 ,

sedangkan pengosongan muatan C1 hanya melalui R2.

1200
ohm

100K
ohm

1

Mik『oF

Gambar 3.2 Rangkaian Infra Red

Rangkaian sensor tangan 1 menggunakan sensor infra merah. Pada dasarnya rangkaian

adalah suatu rangkaian penerima infra merah. Rangkaian digunakan untuk mendeteksi

keberadaan tangan karyawan,tapi bukan hanya tangan saja benda yang tidak tembus
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perancangan pencuci dan pengering tangan otomatis berbasis mikrokontroller

terhadap cahaya atau yang tidak bisa firenghantarkan cahaya juga bisa, rangkaian

penerima infra merah akan bekerja bila rangkaian pemancar infra merah memancarkan

cahaya pada photo dioda . Blla photo dioda lerhalang oleh tangan karyawan , maka

retay alan aktif dan porf 0.0 mendapatkan logika 0.

Ｋ

ｍ

ｌ

Ｏｈ

Phot:ミさ

Dioda

lK
ohm

Gambar 3.3 Rangkaian Sensor Tangan 1 @hoto Dioda )

3.1.1.2 Sensor Tangan 2

Rangkaian sensor tangan 2 dapat dilihat pada gambar 3.4 Rangkaian

sensor tangan 2 menggunakan LDR sebagai sensor cahaya. Rangkaian sensor

tangan akan aktif , bila cahaya yang mengenai LDR terhalang oleh tangan.bukan

hanya tangan saja benda yang tidak bisa menghantakan cahaya juga bisa Bila

rangkaian iniaktif, maka P 0.1 mikrokontroler inidikondisikan logika 1.

VCC 6V

Gambar 3.4 Rangkaian Sensor Tangan 2 ( LDR )
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Perancangan pencuci dan pengering tangan otomatis berbasis mikrokontro!!er

3.1.2 Blok Pemrosesan ( Mikrokontroller )

Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler 89551. Port mikrokontroller

yang digunakan hanya port 0 dan port 1. Fungsi dari port 0 sebagai masukkan yang

berasal dari tiaptiap sensor, dan porf 1 berfungsi sebagai keluaran yang akan

mengendalikan rangkaian relay. Besar frekuensi kristal yang digunakan 12 MHZ. Pada

port 0 dipasang resistor pack sebesar 10 kCt, pada pofi 0 tidak mempunyai pull up

internal. Maka Pada poft0 berlogika 1,hal ini bertujuan agar keluaran port 1 berlogika 0

atau 1 sehingga mampu mengaktifkan rangkaian penggerak relay. Tabel 3.1.

memperlihatkan fungsi tiap pin yang digunakan.

3.1.3 rC 74 HC 573

lC 74HC 573 ini bekerja jika pada saat lC AT89s51 terjadi error, pda saat terjadi

enor dan tombol reset ditekan, maka relay tidak langsung bekerja dan sekaligus sebagai

pengontrol atau pengendali program dari lC AT89s51 ke masing-masing relay. Untuk

mulai bekerja kembali pada saat sensor tangan satu harus terhalang oleh tangan atau

benda yang tidak bisa menghantarkan cahaya

Tabel3.'l Fungsi Pin yang digunakan

Pn Nama Kaki Kegunaan

39 P 0.0 Sensor Tangan 1

38 P 0.1 Sensor Tangan 2

1 P 1.0 Driver Pompa Sabun

2 P 1.1 Driver Pompa air

3 P 1.2 Driver hand dryer

4 P 1.3 Output lC 74HC 573
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Perancangan pencuci dan pengering tangan otomatis berbasis mikrokontroller

3.1.4 Blok Output

3.1.4.1 Rangkaian Driver Pompa Sabun

Rangkaian pompa sabun dapat dilihat pada gambar 3.5. Pada sistem ini digunakan

pompa dengan tegangan sebesar 220 VAC. Keadaan pompa ini akan diatur dari nila

logika porf 1.0 mikrokontroler. Bila nilai logikaportP 1.0 berlogika 1, /C ULN2003akan

berlogika 0, dan relay akan aktif sehingga pompa sabun mendapatkan catu daya

I2OVAC, yang dikendalikan dari Sensor Tangan 1 berupa Rangkaian lnfra Red.

12V

Pl.0

Gambar 3.5 Rangkaian Penggerak Pompa Sabun
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Perancangan pencuci dan pengering tangan otomatis berbasis mikrokontroller

3.1.4.2 Rangkaian Driver Pompa Air

Rangkaian pompa air dapat dilihat pada gambar 3.6 Pompa yang digunakan

rangkaian ini menggunakan tegangan220 VAC. Bila nilai port P 1.1 bernilai logika 1 /C

ULN 2003 akan berlogika 0 dan relay akan aktif , sehingga pompa air mendapat catu

daya 220 VAC. Yang dikendalikan dari Sensor Tangan 1 berupa rangkaian lnfra Red

12V

Gambar 3.6 Rangkaian Penggerak Pompa Air
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perancangan pencuci dan pengering tangan otomatis berbasis mikrokontroller

3.1.3.3 Rangkaian Driver Hand dryer

Rangkaian pengering tangan terdiri dari rangkaian penggerak pengering tangan ,

sensor Tangan, sumber cahaYa .

Rangkaian penggerak pengering tangan dapat dilihat pada ganrbar 3.7 Rangkaian ini Bila

nilai port P 1.2 bernilai logika I lC IJLN 2003 akan berlogika 0 dan relay akan aktif,

sehingEa Hand dryer mendapat catu daya 220 VAC. Yang dikendalikan dari Sensor

Tangan 2 berupa rangkaian LDR,maka hand dryer ini terdapat element pemanas dan

kipas yang dapat diaktiftan sebagai pengering Tangan.

12U

Gambar 3.7 Rangkaian Penggerak Pengering Tangan
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Perancangan pencuci dan pengering tangan otomatis berbasis mikrokontroller

3.2 Rangkalan Perancangan Pencucl dan pengenng Tangan Otomaus

Be滝賤Jsi ttikrokontrolleF SeCara Keseluruhan

α酬厳 R鶴俳alarl Pen"tur Ar OtOmaJs

AT39s51

Gambar 3.8 Rangkaian Secara Keseluruhan
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Perancangan pencuci dan pengering tangan otomatis berbasis mikrokontroller

3.2 Gara Kerja Rangkaian Pencuci dan Pengering Tangan Otomatis

Berbasisi Mikrokontroller Secara Keseluruhan

Pada analisa rangkaian ini sensor pada pencuci tangan akan bekerja dan

mengaktifkan pompa sabun untuk mengeluarkan sabun, lalu diikutidengan keluarnya air.

Lalu karyawan itu melaluiproses pengeringan tangan .

Dari gambar 3.1 memperlihatkan blok diagram sistem. Masukkan sistem itu

terdiri dari Sensor Tangan 1 yang berfungsi untuk memantau bagian pengering Tangan,

Sensor Tangan 2 untuk memantau bagian Pencuci Tangan. Keluaran dari mikrokontroller

inidigunakan untuk mengendalikan pompa sabun, pompa air, dan hand dryer.

Pada rangakaian lnfra Merah (infra red) akan memancarkan cahaya menuju

photo dioda apabila photo dioda tidak mendapatkan cahaya atau terhalang oleh tangan,

maka port 0.0 berlogika 0 dan pada rangkaian photo dioda aktif, keluaran dari

mikrokontrollerpada port 1.0 dan port 1.1 berlogika 1, dan menuju lC ULN 2003 yang

didalam terdapat beberapa gerbang NOT maka akan di notkan menjadi logika 0

sehingga relay akan aktif dan pompa sabun dapat aktif karena mendapatkan catu daya

220VAC, yang dikendalikan dari Sensor Tangan 1 berupa Rangkaian lnfra Red. Aktif

Pompa Sabun ini hanya diberi waktu 3 detik setelah itu dilanjutukan kembali oleh Pompa

Air dalam waktu 10 detik. Apabila batas waktunya telah habis maka akan dilanjutkan

kembali pada Sensor Tangan 2 yang berupa rangkaian LDR ( Ligt f Dependent Resisfor)

Rangkaian sensor tangan 2 menggunakan LDR sebagai sensor cahaya.

Rangkaian sensor tangan akan aktif , bila cahaya yang mengenai LDR terhalang oleh

tangan. Bila rangkaian ini aktif, maka P 0.1 mikrokontroler ini dikondisikan logika 1. dan

keluaran dari mikrokontroller pada port 1.2 berlogika 1, dan menuju lC ULN 2003 yang

didalam terdapat beberapa gerbang NOT maka akan di notkan menjadi logika 0

sehingga relay akan aktif dan Pengnering Tangan ( hand dryer) dapat aktif karena

mendapatkan catu daya 220VAC.

Aktifnya Pengering Tangan ( hand dryer ) diberi batas waktu hanya 10 detik dan apabila

cahaya LDR masih terhalang oleh tangan maka Pengering Tangan ini akan bekerja terus

sampai akhirnya tidak ada halangan oleh tangan setelah baru akan berhenti (off ), dan

hal ini akan berulang-ulang kembali, Apabila Sensor Tangan 1 belum aktif maka Sensor

Tangan 2 tidak dapat bekerja sehingga harus melalui tahap pertama pada Sensor

Tangan 1. Rangkaian secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar 3.7
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Perancangan pencuci dan pengering tangan otomatis berbasis mikrokontroller

3.2 Komponen-komponen yang dibutuhkan dalam perancangan
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Jenis Jurniah Keterngan

lC Mik「okontroller A丁 89s51 otak dari rangkaian

:C74HC 573 Pengontrol atau pengendali

lC LM 324 Penerima input dari sensor receive「

IC ULN 2003 3 Pengganti rangkaian transistor yang

kurang praktis

!C555 Sumber sinyal

IC LM 7805 1 lc yang menghasilkn tegangan Svolt

Pompa aquarium 2 Memompa air

Hand dryer 1 Pengering tangan

LED 6 lndicator

lnfra red 1 Transmitter sensor tangan 1

Photo dioda Receiver sensor tangan 1

LDR 1 Pendeteksi apabila ada halangan

Kapasitor berpolaritas 1 Menguatkan arus

Kapasitor tidak berpolaritas 2 Penyeimbang arus

Knstal 1 Kunci pengendali

Resistor 18 Penghambat arus

Dioda 3 Penyearah arus

Tombol reset 1 Untuk mereset apabiala terjadi error

Relay 3 Pengaman rangkaian atau tegangan
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3.3 HAS:L PERANCANGAN
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