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ABSTRAKSI

S5£5 :i ^s at;unaa^kda,am brbagai ^baik »**karenanya dibutuhkastatu pn'nda memPerlamb^ suatu proses. Oleh
otomatis dan mampu mwcS^T^V-V*** ^^^ SCCara
adalah tidak linier sehing.,pen ™na kn ^ SUatU ^ temPeraturuntuk sistem yang tidak lintr Pen*enda'' konve™onal ( On/Off) tidak sesuai

y^^:^^:^2:T pe?gra,i suhu b-da *»***pengendalian ini dipi tka^Jn "^rokontroler AT89S51. Sistem
dibandingkan ^jt^Z^Z^tL^}^^ ^Pengendahan yang tepat Lintuk m̂takan^)^^^
^tz^^^x-S^rsr.i,as5 de--k—
sudut penyulutan TRiAC Suh" IT 1, • l T8'" de"gan '"^ndalikan
setingan ditampilkan pada LCD \ a" n ,' " '^ termokoP^ dan suhutidak pemah tercapai tapaktn bers s £"ftia" menu"Mkan s^ow/ Sllhu
yang diinginkan. Adanva osi asi sebesa ± sr^3 dera,a,t CelC,'US terhadaP suh"
pada suhu vang lebih tin™TZ in j f m namU" akan Semakin berkurang
diterapkan mik^kt^ef d'Sebabkan ^ a^an-aturan/^ yang
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dapat mcngakibalkan peralatan pemanas dan pendingin pada saat mendekati nilai

suhu yang diinginkan akan bekerja bergantian terus menerus.

Untuk mengatasi hal tersebut maka sistem kontrol dari peralatan pemanas dan

pendingin harus dapat memerintahkan bekerjanya kedua alat tersebut tidak secara

hidup/mati atau on/off akan tetapi kedua alat tersebut dapat bekerja (pada saat

hidup) dengan posisi bekerja maksimal, dan kemudian turun terus hingga akhirnya

mati pada saat nilai suhu yang diinginkan telah dicapai, dengan demikian

pengendalian suhu dapat diatur secara lebih luas.

1.2 Rumusan Masalah

Dari ulasan mengenai masalah diatas, dapat ditarik rumusan masalah "

bagaimana merancang pengendali suhu benda konduksi menggunakan logika fuzzy

berbasis mikrokontroler."

1.3 Batasan Masalah

Untuk tidak meluasnya lingkup pembahasan masalah dalam memberikan

keterangan dalam tugas akhir ini, penulis akan memberikan batasan-batasan masalah

yang akan dibahas.

* Alat ini akan mengendalikan perubahan suhu .

^ Sensor suhu yang digunakan adalah termokopel.

 



>Menggnnakan logika fuzzy berbasjs mi,rokontro]er Afmej 89s5j ^
tampilan peraga LCD untuk tampilan suhu riil.

k-pas ang,n> mengingat alat ini hanya sebagai simulasi.
> Pengaturan suhu panas benda dibatasi antara 26°C hingga 250'C

gan

an

1-4 Tujuan Penelitian

T,uan dari penulisan tugas akhir ini adalah merancang dan membuat ^
ran8ka,an PCnSenda,i SUhU b-da <™» k—<• -nSan menggunakan logika^W—is Mikrokontroler Atme, 89S5]. yang ^ ^^^ ^^
suhu benda konduksi agar stabil pada suatu nilai suhu

'yang teiah ditentukan.

T5 Manfaat Penelitian

Manafaat dari penelitian ini adalah:

'• Mengimplementasikan pengetahuan tent-in* -L ,icntang mikrokontroler dan
pemrogramannya terutama dari keluarga ATMEL 89S51

* Hasi, dari tugas akhir ini dapat dimantaatkan untuk keperluan sehari-hari
- Mengaplikasikan.ogika.to. untuk pengendalian suhu

dengan menggunakan mikrokontroler.
suatu benda konduksi

 



1.6 Sistematika Penulisiin

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah.

tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir

ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan tugas akhir ini.

BAB III PERANCANGAN SISTEM ELEKTRONIS

Bagian ini menjelaskan objek perancangan serta tahap-tahap perancangan

yang dilakukan.

BAB IV ANALISIS SISTEM ELEKTRONIS

Bagian ini berupa uraian tentang analisis sebuah sistem elektronis yang telah

terpasang ada. Penjelasan tentang cara kerja alat, keunggulan. metode-metode

yang digunakan.

BAB V PENLTUP

Bauian ini berupa kesimpulan-kesimpulan dari proses perancangan.

implementasi, dan terutama pada analisis kerja sistem elektronis.

 



Bagian ini juga berisi saran-saran yang perlu diperhatikan berdas

keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dan asumsi-asumsi yang dibuat

selama melakukan Tugas Akhir.

asar

 


