
BAB III

PERANCANGAN ALAT

3.1 Rancangan alat

Rancangan aiat diperlihatkan seperti gambar dibawah ini:
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Gambar 3.1 Rancangan alat

Dalam rancangan alat ukur ini, desain dirancang sederhana untuk

mempermudah dalam pemilihan bahan, proses pembuatan dan penggunaanya.

Dimensi tiap-tiap komponen dari alat ukur disesuaikan dengan obyek

yang akan diukur setelah melalui tahap analisis objek ukur yang akan digunakan.

Komponen utama alat ukur ini adalah :
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• Webcam

Webcam digunakan untuk pemotretan objek ukur secara digital, karena

memiliki cara kerja yang mirip dengan kamera digital, walaupun di dalam

pemrosesan memerlukan PC sebagai alat bantu.

• Batang

Batang berbentuk pipa kotak dengan bahan alumunium berukuran 20 x 10
mm dengan ketebalan 1mm dan panjang 380 mm berfungsi sebagai tempat naik

turunnya peluncur.

• Lengan

Lengan berbentuk pipa kotak dengan bahan alumunium berukuran 20 x 10
mm dengan ketebalan 1mm dan panjang 250 mm yang berfungsi sebagai tempat

peletakkan webcam.

• Peluncur

Peluncur berbentuk pipa kotak dengan bahan alumunium berukuran 50 x

25 mm dengan ketebalan 1 mm dan panjang 70 mm yang berfungsi membawa

naik turunnya lengan.

• Waterpass

Waterpass dibuat menggunakan pipa plastik berdiameter 10 mm dan
panjang 200 mm yang berfungsi sebagai pendatar lengan saat penguncian alat

ukur.

• Busur derajat

Busur derajat digunakan sebagai alat bantu penunjuk arah putaran

webcam.

• Pengunci

Pengunci dibuat dari dua buah baut berukuran M10 yang digunakan

sebagai pengunci gerakanpeluncur.

• Bearing

Dua buah bearing kecil berukuran 10 mm yang terdapat didalam peluncur

digunakan agar tidak terjadi gesekan langsung antara batang dan peluncur.
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• Base I landasan

Base dibuat menjadi tiga lapis, terdiri dari base pertama yang dibuat

menyatu dengan alat ukur berbahan dasar alumunium plat berbentuk L dengan

ukuran 20 mm untuk tinggi dan 43 mm untuk lebar dan diambil ukuran panjang

200 mm dengan ukuran dengan ketebalan 2 mm. plat ini digunakan dua buah

menggunakan baut sebagai penyambung. Base pertama tidak mampu menyangga

alat ukur sehingga terjadi gerakan dan pergeseran, oleh sebab itu dibuat base

kedua yang berbahan dasar kayu dengan ukuran 260 x 130 mm dengan ketebalan

20 mm. Base kedua dibuat lubang menggunakan mesin CNC dengan ukuran 200

x 95 mm sedalam 10 mm untuk meletakkan base pertama. Base ketiga yang

disatukan dengan base kedua, berbahan dasar mika dengan ukuran 470 x 185 mm

dengan ketebalan 3 mm digunakan untuk meletakkan objek ukur.

3.2 Prinsip Kerja Alat

Secara garis besar prinsip kerja dari alat uji ini yaitu alat uji diletakkan

pada meja datar, kemudian dihubungkan ke PC. Pengaturan jarak pengukuran

yang di inginkan menggunakan block gauge yang diletakkan sejajar dipermukaan

webcam, apabila sudah sejajar pengunci dikunci separuh. Untuk mengetahui

kedataran lengan, dapatdilihat melalui ketinggian air di dalam waterpass. Apabila

ketinggian air sudah sama, maka pengunci dikunci penuh. Block gauge

dipindahkan dari permukaan webcam dan digantikan dengan objek ukur.

Ketepatan peletakkan objek ukur dikontrol langsung dari PC. Setelah pas objek

ukur dipotret, hasil pencitraan objek ukur ditransfer ke program perhitungan, lalu

diproses hingga didapatkan ukuran diameter dari objek ukur yang masih berupa

nilai pixel.

 



Prinsip kerja alat diperlihatkan seperti gambar di bawah ini:

pengaturctn
Jarak ^"
pemotretan
menggunakan
blok ukur

Batang dan lengan
penyangga

webcam dalam

keadaan tegak
urus

Waterpass

Gambar 3.2 Prinsip kerja alat

3.3 Diagram Alir Proses Perancangan Alat Uji
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Gambar 3.3 Diagram alir perancangan alat ukur
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