TEKNOLOGI TEPAT GUNA
MODUL ALAT KONTROL PINTU AIR BERBASIS SMS DAN ARDUINO NANO

A. Nama Produk
Modul Alat Kontrol Pintu Air Berbasis Sms dan Arduino Nano
B. Fungsi Produk
Rancangan Alat Kontrol Pintu Air Berbasis sms dan Arduino Nano ini sebagai alat
kinerja palang pintu dengan skema otomatis, perencanaan desain rancangan ini didasari
oleh kurang maksimalnya kinerja palang pintu yang hanya mengandalkan tenaga manual
hal tersebut dapat menyebabkan pemborosan pada air sehingga tidak maksimal dan
efisien dalam penggunaannya. Prototype pintu buka otomatis dengan android ini di
desain sesuai kebutuhan petani menggunakan Arduino. Dari desain ini nantinya
diharapkan bisa dimanfaatkan secara nyata di lahan pertanian.
C. Jenis Produk
Teknologi Tepat Guna (TTG) Industri 4.0.
D. Tujuan
Melakukan inovasi dibidang pertanian sebagai langkah awal menuju industri 4.0.
sehingga desain dan rancangan alat control pintu air otomatis berbasis sms dan arduino
ini bisa bermanfaat khususnya dalam sektor industry pertanian.
E. Proses Pengembangan Produk
Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi petani kususnya di Indonesia.
Perubahan iklim global menyebabkan ketidakpastian ketersediaan air. Pemberian air ke
sawah dari saluran irigasi yang tidak terkontrol akan menyebabkan pemborosan air
sehingga perlu teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi distribusi air. Penelitian ini
menjelaskan prototipe sistem kontrol

pintu air pada saluran irigasi yang dapat

disesuaikan dengan kebutuhan air di sawah bagi petani. Saat ini pintu air pada jaringan
irigasi dioperasikan secara manual, prototipe ini merupakan simulasi buka dan tutup pintu
air secara otomatis yang dapat disesuaikan dengan

tingkat kebutuhan petani

menggunakan Arduino. Untuk mengontrol secara otomatis membuka dan menutup pintu
air, operasinya menggunakan sensor Ultrasonik sebagai nilai input yang dikendalikan

oleh ipad. Pintu air akan digerakkan menggunakan Motor Servo. Output dari status
ketinggian air ditampilkan dalam bentuk layar LCD. Hasil pengamatan debit air pada
saluran segiempat memakai pintu otomatis di laboratorium membuktikan bahwa pola
aliran sesuai dengan pola aliran teori. Hasil desain prototipe ini diharapkan menjadi salah
satu kontribusi bagus sistem irigasi.

F. Hasil TTG
TTG yang dihasilkan adalah produk modul desain dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Skema Modul Kontrol Pintu Air Berbasis Sms dan Arduino Nano

Gambar 2. Skema pola sebaran irigasi sprinkler
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a. Kerangka alat pintu otomatis

Gambar 3 kerangka alat pintu otomatis
Spesifikasi bahan


Rangkaian terbuat dari besi dan alumunium



Ukuran disesuaikan pada aliran terbuka pada desain prototype
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b.

Model mekanik penggerak otomatis

Gambar 4 model mekanik penggerak otomatis

Spesifikasi :


Motor steper sebagai penggerak



Gear besi untuk media penggerak dari motor ke pintu air



Besi untuk penyangga

c. Penampung air

Gambar 5 penampung air
Penampung air dari tabung silinder terbuat dari alumunium

d. Sensor ultrasonic

Gambar 6 sensor ultrtasonik
Sensor ultrasonic digunakan sebagai pengiukur jarak ketinggian air pada penampung
air.

e. Keypad dan LCD 16x2

Gambar 7 keypad dan lcd
Keypad disini digunakan untuk memasukan perintah berupa angka untuk bukaan
terhadap pintu air. Dan LCD digunakan untuk memonitoring /menampilkan data yang
telah di masukan.
Spesifikasi :


LCD 16X2



KEYPAD 4X4

f. Panel control

Gambar 8 panel control
Panel control digunakan untuk tempat perakitan sensor-sensor dan peralatan
elektronika menjadi satu dan sebagai modul untuk koneksi ke aplikasi hp.

