
Aplikasi Deteksi Level Air melalui SMS dengan menggunakan D-
Sonar dan D-GSM300 

Deteksi ketinggian dari level air seringkali dibutuhkan untuk peringatan dini terhadap kondisi-
kondisi tertentu. Contohnya kondisi banjir atau kondisi penuhnya tangki. Sensor berupa 
pelampung seringkali bermasalah pada bagian mekanis. Dengan menggunakan teknologi 
ultrasonic maka efek mekanis dapat dieliminasi. 
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Gambar 1 Teknik pengukuran level air dengan D‐Sonar 

Pada gambar 1 tampak sebuah papan yang disangga oleh dua buah pipa di mana papan tersebut 
dapat bergerak naik turun mengikuti ketinggian air. D-Sonar akan menghitung perubahan jarak 
antara papan dengan D-Sonar dan memberikan laporan apabila jarak papan sudah mencapai titik 



kritis. Sebagai contoh apabila pada kondisi normal kondisi D-Sonar adalah 1 meter dari papan, 
dan titik rawan adalah bila air naik 10 centimeter dari kondisi normal, maka pada saat D-Sonar 
mendeteksi papan berada pada jarak 90 centimeter, Modul DST-52 yang merupakan sistem 
mikrokontroler pada aplikasi ini akan mengirimkan laporan kondisi siaga melalui SMS. 

Proses pengiriman SMS dilakukan dengan menggunakan Modul D-GSM300 yang merupakan 
Modul GSM Modem yang didisain khusus untuk aplikasi-aplikasi SMS. Berbeda dengan 
handphone-handphone di mana pengguna masih harus memodifikasi lagi, terutama bagian 
battery maupun power start up. Modul D-GSM300 memang telah didisain sehingga pengguna 
hanya perlu memasukkan power supply 5 Volt sebagai sumber daya dan mengirimkan kondisi 
logic dari I/O mikrokontroler untuk start up maupun power down. 

D-SONAR DST-52 DGSM-300
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Gambar 2 Blok Diagram Sistem 

Informasi SMS akan dikirimkan ke HP melalui Modul DGSM-300 sehingga pemilik HP selaku 
operator dapat mengetahui adanya peringatan dini tersebut. Modul DGSM-300 ini menggunakan 
perintah-perintah standard AT Command sehingga mempermudah perancangan program pada 
DST-52. 



Inisial GSM

Minta informasi
jarak

Flag Sensor =0

Simpan sebagai
kondisi awal

Minta informasi
jarak

Jarak awal -
Jarak baru > 10

cm?
Delay 10 mS

Flag Sensor =
0?

Flag Sensor = 1

T

Kirim ke DGSM-
300

Flag Sensor =
1? Flag Sensor = 0

T

 

Gambar 3 Diagram Alir Sistem 

Pada awalnya DST-52 akan meminta D-Sonar untuk mengukur jarak awal sebagai titik acuan 
atau kondisi awal dan menyimpan dalam variabel jarak awal. Selanjutnya DST-52 akan 
memantau informasi jarak dari D-Sonar setiap 10 mS hingga diperoleh perbedaan jarak lebih 
dari 10 centimeter. 

Flag Sensor akan diset sebagai indikasi bahwa sensor sedang aktif dan informasi peringatan 
dikirimkan ke DGSM-300. Selanjutnya flag ini akan menandakan bahwa sensor masih aktif 
sehingga program pada DST-52 tidak memerintahkan pengiriman data lagi sampai Flag sensor 
kembali clear. Yaitu saat interval jarak sudah dibawah 10 centimeter. 

Aplikasi ini dapat didownload dari AN0148 di www.delta-electronic.com bagian application 
note. Paulus Andi Nalwan, Delta Electronic 



 


