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CARA KERJA ALAT SISTEM KENDALI TIRAI DAN LAMPU KENDALI

SMARTPHONE ANDROID

Alat pengendali tirai vertical blind dan lampu ini memanfaatkan gelombang

dari bluetooth pada smartphone android sebagai penghantar informasi atau

perintah yang dapat mengatur buka atau tutup tirai dan mati-hidup lampu. Alat ini

dirancang dengan menggunakan smartphone android, modul bluetooth arduino

uno yang telah dipasang IC ATMega328 power supply adaptor, relay dan motor

servo continous. Tirai dan lampu pada tugas akhir ini dapat dikendalikan melalui

fasilitas bluetooth pada smartphone android. Android merupakan telepon

genggam yang paling banyak digunakan masyarakat dan dibawa kemana-mana

untuk banyak kepentingan, sehingga smartphone android merupakan perangkat

yang baik menggantikan remote untuk mengendalikan tirai dan lampu ruangan

yang praktis sesuai dengan kebutuhan manusia.

Sinyal data ditransmisikan dari Android dengan menekan tombol yang

disediakan pada interface nya akan di terima oleh Modul Bluetooth-hc sebagai

receiver. Pada smartphone android terdapat 4 tombol digunakan untuk mengontrol

keadaan tirai dan lampu berdasarkan perintah yang tertulis pada smartphone. 4

buah tombol tersebut memiliki fungsi masing masing yaitu tirai buka lampu

hidup, tirai buka lampu mati, tirai mati lampu hidup, tirai mati lampu . Keadaan

tirai dan lampu pada tombol tersebut disuaikan dengan kondisi-kondisi yang

terjadi di kehidupan sehari-hari. Modul bluetooth-HC akan menangkap sinyal

yang ditransmisikan dari smartphone, kemudian memproses perintah ke arduino

dan terjadilah pertukaran data RX-TX di arduino.. Kemudian sebagai output,

motor servo akan bergerak mengikuti perintah smartphone dan mulai

mengendalikan tirai secara continous. Sedangkan pada lampu, driver relay akan

dieksekusi berdasarkan perintah yang dikirimkan oleh smartphone android yang

diterima dari modul bluetooth.



Langkah-Langkah Instalasi Program IDE

Sebelum memulai program, terlebih dahulu kita harus menginstal program
IDE pada komputer atau laptop. Berikut beberapa langkah untuk menginstal
program IDE. Setelah memiliki master program IDE dan membuka file maka
akan keluar tampilan jendela seperti dibawah ini :

Tampilan Pembuka Instalasi Program

Setelah keluar tampilan ini, klik “I Agree” pada layar untuk melanjutkan
proses instalasi. Setelah itu akan keluar tampilan :

Tampilan untuk memilih komponen yang diinstal

Tampilan ini berfungsi untuk memilih komponen-komponen yang akan
kita instal. Tampilan selanjutnya berfungsi untuk penempatan file program bila
telah selesai diprogram. Biasanya langsung di atur secara otomatis dilokasi disk
C:/program files/Arduino. Bila telah selesai diatur lalu tekan next. Setelah itu
akan keluar tampilan:

Layar Proses Instal Program



Tampilan ini menampilkan proses instaling program yang berlangsung
beberapa waktu. Hingga muncul layar yanng memberitahukan bahwa program
telah selesai diinstal dan siap digunakan. Proses penginstalan terakhir tekan
tombol finish. Langsung kembali ke dekstop komputer atau laptop dan klik
program Arduino. Tampilan ini dan program siap digunakan :

Tampilan Program Arduino IDE

Langkah-Langkah Meng-upload program pada Arduino IDE

Sebelum mengkompilasi dan meng-upload program ke arduino, ada dua

hal dalam IDE yang harus dikonfigurasi yaitu jenis Arduino yang digunakan

dan port serial arduino yang terhubung.

Tampilan pemilihan jenis board pada program IDE



Tampilan diatas menunjukkan pemilihan jenis board Arduino Uno. . Selanjutnya

adalah pemilihan port yang akan digunakan, tools>port.

Tampilan pemilihan port pada program IDE

Tampilan diatas menunjukkan pemilihan port pada COM Kemudian

Lakukan proses verify pada program yang sudah benar dengan mengklik icon

verify pada toolbars.

Tampilan program yang sudah berhasil di compile

Tampilan diatas menunjukkan bahwa program tersebut sudah benar

dengan indikasi tulisan “Done compiling”, jika program salah maka akan tampil

tulisan error. Jika sudah berhasil meng-compile program, maka upload program

dengan mengklil icon upload.

Tampilan program yang sedang diupload



CARA PENGOPERASIAN ALAT KENDALI SMARTPHONE

Berikut dibawah ini adalah cara penoperasian alat pada kendali melalui

smartphone android :

1. Hubungkan alat dengan Jala Jala listrik AC PLN dengan adaptor 12 Volt.

2. Kemudian buka aplikasi blind control.

3. Kemudian hubungkan smartphone dan alat dengan menggunakan

bluetooth, pilih bluetooth hingga tulisan not connected menjadi connected.



4. Pilih Tombol Manual untuk kendali manual

5. Tekan tombol tirai terbuka lampu hidup, tirai akan terbuka dan lampu akan

hidup.



6. Tekan tombol tirai tertutup lampu hidup, tirai akan tertutup dan lampu

akan hidup.

7. Tekan tombol tirai terbuka lampu mati, tirai akan terbuka dan lampu akan
mati.



8. Tekan tombol tirai tertutup lampu mati, tirai akan tertutup dan lampu akan

mati.








