
APLIKASI MODUL DST-52 SEBAGAI PENGUKUR 
KETINGGIAN AIR DENGAN M1632 LCD SEBAGAI 

PENAMPIL DATA 

  
  

 Artikel kali ini membahas bagaimana proses pengukuran ketinggian air dapat 
dilakukan dengan menggunakan Modul DST-52. Aplikasi ini dirancang dengan 
menggunakan: 

- -         Modul DST-52 
- -         Modul M1632 LCD 
- -         8 Tr C9014 
- -         8 Tr C9012 
- -         8 R 1K 

  

MODUL DST-52

MODUL M1632 LCD

RANGKAIAN TRANSISTOR

 
Gambar 1 

Blok Diagram Sistem 
  

 Agar perubahan ketinggian air dapat dideteksi oleh Modul DST-52, maka terlebih 
dahulu perubahan tersebut dikonversi menjadi bentuk digital dengan menggunakan 
rangkaian transistor seperti pada gambar 2. 
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Gambar 2 

Skema Pengukur Ketinggian 
  

 Apabila permukaan air mencapai titik di mana kedua plat terendam, maka 
transistor C9012 akan mendapat bias negatif sehingga transistor ini akan mengalirkan 
arus dari emitor ke kolektornya. Aliran arus tersebut akan memberikan bias positif pada 
transistor C9014 sehingga transistor ini berada dalam kondisi saturasi. Tegangan kolektor 
akan turun menjadi 0 volt atau berlogika 0. 

 Sebaliknya, apabila permukaan air masih belum mencapai titik tersebut, maka 
transistor C9012 tidak mendapat bias negatif sehingga transistor berada dalam kondisi cut 
off. Transistor C9014 juga tidak aktif karena tidak adanya arus yang mengalir ke basis. 
Hal ini menyebabkan transistor ini juga dalam kondisi cut off . Tegangan kolektor akan 
menjadi 5 Volt atau berlogika 1.  

Pada aplikasi ini, pengukuran ketinggian terdiri dari 8 level ketinggian, oleh karena 
itu, gambar 2 yang tampak hanya terhubung pada satu plat dan satu I/O saja hanyalah 
merupakan seper delapan dari rangkaian saja. 
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Gambar 3 

Diagram alir 
  

 Secara software, proses ini diawali dengan inisialisasi LCD dan selanjutnya DST-
52 akan melihat data pada Port 1 yang terhubung pada rangkaian transistor. Agar data 
dari port 1 dapat diubah menjadi ketinggian, maka terlebih dahulu data tersebut 
dikonversi melalui table data yang telah dibentuk sebelumnya. 

 Dengan adanya 8 level ketinggian maka data pada port 1 akan mempunyai kondisi 
sebagai berikut. 

  
Port 1 (biner) Port 1 (hexa) Level 

1111 1110 FE 1 
1111 1100 FC 2 
1111 1000 F8 3 
1111 0000 F0 4 
1110 0000 E0 5 
1100 0000 C0 6 
1000 0000 80 7 
0000 0000 00 8 



  
Oleh karena itu pada bagian table ketinggian akan dibuat sebuah table dengan bentuk 
sebagai berikut: 
 Org 30FEh 
 DB 10h 
 Org 30FCh 
 DB 20h 
 Org 30F8h 
 DB 30h 
 Org 30F0h 
 DB 40h 
 Org 03E0h 
 DB 50h 
 Org 0C0h 
 DB 60h 
 Org 80h 
 DB 70h 
 Org 00 
 DB 80h 
  
 Data yang telah diperoleh tersebut dikirim ke layar LCD dan LCD kembali lagi ke 
alamat ke 9 sehingga data ketinggian dapat ditulis kembali di posisi asalnya. Kemudian 
program kembali memeriksa kondisi port 1 dan melakukan konversi lagi. Demikian 
seterusnya hingga setiap perubahan pada ketinggian air dapat terbaca oleh 
mikrokontroler. 
  



 
Gambar 4 

Instalasi M1632 LCD dengan DST-52 

  
 Untuk mendapatkan aplikasi ini atau contoh programnya dapat anda download di 
website kami bagian application note. 
 


