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BAB 3  

METODOLOGI 

Sistem monitoring  dan pengendalian air heater dilakukan secara real time dengan MyRIO 

sebagai controller dan menggunakan bahasa pemrograman LabVIEW. Pada sistem ini program 

tertanam pada MyRIO sehingga saat komunikasi antara komputer dengan MyRIO terputus sistem 

akan terus berjalan. 

 

Gambar 3.1 Blok diagram monitoring dan control wireless menggunakan MyRIO 

Dari Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa air heater menyala untuk memanaskan suatu ruangan 

kemudian sensor mendeteksi suhu panas yang ada pada air heater kemudian diolah oleh MyRIO. 

Kemudian MyRIO mengirim data suhu ke PC untuk menampilkan suhu terukur secara wireless. 

Jika suhu udara telah melewati setpoint yang telah ditetapkan maka MyRIO mengatur plant untuk 

mengurangi suhu udara pada air heater menggunakan pengendali PID. PC dan smartphone 

bertugas untuk monitoring proses PID pada air heater. 
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3.1 Sistem Kendali Kalang Tertutup 

Perancangan sistem secara umum terbagi menjadi dua yaitu perancangan hardware dan 

perancangan software. Gambaran secara unum sistem dapat dilihat pada diagram blok pada 

Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Diagram blok sistem kalang tertutup 

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa sistem yang akan dirancang berupa sistem closed loop. 

Dengan menggunakan air heater sebagai plant dapat diketahui bahwa masukkan yang digunakan 

berupa temperatur yang dikeluarkan air heater. Temperatur yang keluar dari air heater ini yang 

akan dibandingkan dengan setpoint. 

3.2 Perangkat Keras 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa alat dan bahan yaitu PC yang berisi Software 

LabVIEW 2015 sebagai monitoring, MyRIO sebagai kontroler, air heater sebagai plant yang  akan 

dikendalikan, dan sensor LM35 untuk mendeteksi suhu keluaran pada air heater. Diagram 

perancangan hardware dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut. 

 

Gambar 3.3 Diagram perangkat keras 

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa PC terhubung dengan controller secara wireless sehingga 

dapat memantau temperatur pada air heater secara jarak jauh. Sensor mendeteksi temperatur yang 

dihasilkan oleh air heater kemudian dikirim ke controller. Controller mengirim data berupa 

temperatur ke PC secara wireless. 
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3.3 Perancangan Software 

3.3.1 Perancangan diagram blok 

Untuk membuat suatu perancangan dalam LabVIEW maka diperlukan diagram blok. Pada 

penelitian ini dirancang diagram blok menggunakan sistem closed loop pada plant air heater. 

Diagram blok dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut. 

 

Gambar 3.4 Block diagram wireless monitoring and control 

Pada Gambar 3.4 dapat dilihat bahwa program 1 adalah program yang digunakan untuk 

mereset seluruh program saat program mulai dijalankan. Program 2 adalah program yang 

digunakan agar plant bekerja secara otomatis dengan menggunakan PID controller secara 

wireless. Program 3 adalah step response yang digunakan untuk mengetahui nilai dari maximum 

overshoot, peak time, peak response, dan rise time pada suatu response. Flat Squence digunakan 

agar program berjalan sesuai dengan urutan dimulai dari program 1 > program 2 > program 3. 

Jadi, saat program dijalankan maka seluruh program akan ter-reset menjadi 0 kemudian plant 

berjalan sampai mencapai setpoint yang telah ditentukan kemudian dengan menekan tombol stop 

maka akan menampilkan nilai – nilai yang ada pada program 3. 
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3.3.2 Data Dashboard 

Data dashboard adalah salah satu software pendukung dari National Instruments untuk 

memonitor dan mengendalikan alat secara wireless di smartphone. Gambar dari pembuatan data 

dashboard dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut. 

 

Gambar 3.5 Variabel pada library untuk menghubungkan ke Data Dashboard 

Gambar 3.5 merupakan beberapa variabel yang akan ditampilkan pada data dashboard agar 

dapat mengendalikan dan memantau plant menggunakan smartphone. Kemudian variabel tersebut 

dimasukkan ke diagram blok. Variabel yang telah dimasukkan ke diagram blok dapat dilihat pada 

Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Case Structure untuk memilih control system 
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Case structure digunakan untuk pengendalian variabel setpoint yang semula dikendalikan 

melalui PC dirubah menjadi smartphone dan sebaliknya. Variabel grafik dihubungkan ke output 

pada sistem agar output pada plant dapat ditampilkan pada smartphone sehingga pada smartphone 

akan tertampil pada data dashboard seperti pada Gambar 3.7 berikut.  

 

Gambar 3.7 Tampilan sistem menggunakan data dashboard 

 

Dengan menggunakan data dashboard ini, pengguna dapat melihat pergerakan response 

suatu temperatur dan dapat memberi masukan pada setpoint menggunakan smartphone dengan 

cara mengaktifkan enable yang ada pada aplikasi yang menandakan bahwa kendali pada plant 

diambil alih oleh data dashboard yang sebelumnya dikendalikan oleh PC. 

 

 

 

 


