
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Mikokontroler AT89S51

Perusahaan ATMEL mendapatkan lisensi dari Intel untuk mengembangkan

mikrokontroler MCS-51. Salah satu tipe yang diperkenalkan adalah AT89S51

yang sesuai dengan bahasa pemrograman MCS-51. Mikrokontroler AT89S51

menggunakan Flash Programable Erasable Read Only Memory (Flash PEROM)

2.1.1 Perangkat keras {Hardware)

a. Deskripsi Umura

Mikrokontroler AT89S51 merupakan salah satu mikrokontroler buatan

Atmel Corporation yang termasuk dalam keluarga MCS-51. AT89S51

memiliki keistimewaan sebagai berikut:

1. Kompatible dengan produk MCS-51.

2. Mempunyai 4K byte In System Programable (ISP), Flash Memory yang

dapat deprogram ulang 1000 kali siklus.

3. Mempunyai tegangan kerja 4-5 volt.

4. Beroperasi secara penuh pada frekuensi 0 sampai 33 MHz.

5. Memilki tiga tingkat penguncian program memori.

6. Memiliki 128 x 8 bit RAM internal.

7. Memiliki 32 jalur I/O yang dapat diprogram.

8. Memiliki dua buah timer/counter 16 bit.

9. Memiliki enam buah sumber interupsi.

 



10. Memiliki kanal serial yang dapat diprogram.

11. Memiliki mode Low Power Idle dan Power Down.

b. Konfigurasi Kaki (Pin)

Mikrokontroler AT89S51 mempunyai 40 kaki, 32 diantaranya adalah

kaki untuk keperluan Port Parallel. Adapun penjelasan dari masing-masing

pin adalah sebagai berikut :
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(T2 EX) P1 . 1 1= 2 3d Zl POO (ADO)
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pi .a cz £. 36 Zl PO.3 (AD3)
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Gambar 2.1 Susunan Kaki Mikrokontroler AT89S51

l. Pin l sampai 8 (Port l)

Port l merupakan port I/O 8 bit dua arah (bidirectional) dengan pull-

up internal. Keluaran port 0 dapat menangani delapan input TTL. Port l

juga mempunyai fungsi khusus menerima alamat bagian rendah (low byte)

selama pemrograman dan verifikasi flash. Dengan spesifikasi sebagai

berikut:

Tabel l. Fungsi-fungsi khusus kaki-kaki Port l AT89S51

!|ffiPt®Srfe

Pl.5 MOSI (digunakan untuk In-System Programming)

Pl.6 MISO (digunakan untuk In-System Programming)

Pl.7 SCK (digunakan untuk In-System Programming)

 



2. Pin9(RST)

Pin RST merupakan masukan reset (aktif high). CPU memberi

logika tinggi pada pin reset selama dua siklus mesin pewaktu osilator aktif

akan menyebabkan reset peralatan.

3. Pin 10 sampai 17 (port 3)

Port 3merupakan port I/O 8bit dua arah (bidirectional) dengan pull-

up internal. Keluaran port 0dapat menangani 4input TTL. Port 3juga

memiliki fungsi khusus, yaitu:

Tabel 2. Fungsi Khusus Port 3

gBungsi- . •;, r.g-Saa

RXD (port masukan serial)
TXD (port keluaran serial)
INTO (interupsi 0 eksternal)
INT1 (interupsi 1 eksternal)
TO (timer 0 eksternal)
Tl (timer 1 eksternal)
WR (write strobe memori data eksternal)
RD (read strobe memori data eksternal)

4. Pinl8(XTAL2)

Pin XTAL2 digunakan sebagai keluaran ke rangkaian osilator

internal. Pin ini dipakai bila menggunakan osilator kristal.

5. Pinl9(XTALl)

Pin XTAL1 digunakan sebagai pin masukan ke rangkaian osilator

internal. Sebuah osilator kristal atau sumber osilator luar dapat digunakan.

 



6. Pin20(GND)

Dihubungkan dengan ground supply.

7. Pin 21 sampai 28 (port 2)

Port 2 merupakan port I/O 8-bit yang bersifat bidireksional yang

dilengkapi dengan pull-up internal. Port ini juga dapat dikonfigurasikan

sebagai jalur (bus) alamat/data byte tinggi (high byte) selama pengaksesan

data dan program eksternal. Masing-masing kaki diberi nama P2.0,

P2.1,..., P2.7.

8. Pin29(PSEN)

PSEN (Program Store Enable) merupakan sinyal pengontrol yang

mengijinkan untuk mengeksekusi memori program eksternal. PSEN

diaktifkan dua kali masing-masing siklus mesin

9. Pin 30 (ALE/PROG)

Pulsa ALE untuk menahan alamat bit rendah selama mengeksekusi

memori program eksternal.

10. Pin 31 (EA)

Bila pin ini diberi logika tinggi maka mikrokontroler akan

melaksanakan instruksi dari memori program internal. Untuk

mengeksekusi memori program eksternal EA harus diberi logika rendah

atau dihubungkan ke ground.

 



11. Pin 32 sampai 39 (port 0)

Port 0 merupakan port I/O 8 bitdua arah {bidirectional) open drain.

Keluaran port 0 dapat menangani 4 input TTL. Port 0jugadapat

dikonfigurasikan sebagai bus alamat/data bagian rendah (low byte) selama

proses pengaksesan memori data dan program eksternal. Jika digunakan

dalam mode ini Port 0 memiliki pull-up internal.

12. Pin 40 (VCC)

Dihubungkan ke VCC 5 volt sebagai sumber tegangan bagi

mikrokontroler.

c. Blok Diagram

Mikrokontroler AT89S51 mempunyai blokdiagram sebagai berikut:
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Gambar 2. 2. Blok Diagram AT89S51
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d. Organisasi Memori

Semua mikrokontroler keluarga MCS-51 memiliki pembagian ruang

alamat untuk memori program dan memori data. Pemisahan memori program

dengan memori data tersebut membolehkan memori data untuk diakses oleh

alamat 8-bit.

Mikrokontioler AT89S51 memiliki memori program yang terpisah

dengan dari data. Kapasitas memori program internal sebanyak 4 Kbyte yaitu

dari alamat 0000H - OFFFH. Namun memori program AT89S51 ini dapat

ditingkatkan sampai 64 Kbyte dengan menggunakan memori program

eksternal. Pembatasan alamat sampai 64 Kbyte ini disebabkan karena

mikrokontroler AT89S51 hanya memiliki 16 jalur alamat (2 = 65536 byte).

Mikrokontroler AT89S51 juga memiliki memori data internal yang

disebut sebagai RAM internal. Ruang memori data dibagi menjadi tiga blok,

yaitu bagian rendah 128-byte (lower 128-byte), bagian tinggi 128-byte (upper

128-byte) dan SFR (Special Function Register).

2.2 Perangkat Lunak (Software)

Mikrokontroler AT89S51 memiliki 110 macam instruksi yang

dikelompokkan dalam 5 bagian yaitu instruksi transfer data, instruksi

aritmatika, instruksi logika, manipulasi variabel Boolean, dan instruksi

percabangan.
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a. Instruksi Transfer Data

Instruksi ini memindahkan antara register dengan register, memori-

memori, antarmuka register, dan antarmuka memori. Instruksi transfer data

meliputi :

- Mov Rn, #data

- Mov Rn, A

- Mov Rn, alamat data

- Mov A, #data

- Mov A, @Ri

- Mov A, Rn

- Mov alamat data, A

- Mov alamat data, Rn

- Mov alamat data, @Ri

- Mov alamat data, #data

- Mov alamat 1, alamat 2

- Mov @Ri, A

- Mov @Ri, alamat data

- Mov @Ri, #data

Mov DPTR, #data 16 bit

Move A, @A + DPTR

Move A, @A + PC

Movx @DPTR, A

Move A, @DPTR

Movx A, @Ri

Move @Ri, A

PUSH alamat data

POP alamat data

XCH A, Rn

XCH A, alamat data

XCH A, @Ri

XCHD A, @Ri
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b. Instruksi Aritmatika

Instruksi ini melakukan operasi aritmatika yang meliputi

penjumlahan, pengurangan, penjumlahan satu, pengurangan satu,

perkalian, dan pembagian.

ADD A, #data

ADD A, @Ri

ADD A, Rn

ADD A, alamat data

ADDC A, #data

ADDC A, @Ri

ADDC A, Rn

ADDC A, alamat data

DEC A

DEC @Ri

DECRn

DEC alamat data

INC A

INC @Ri

INC DPTR

INCRn

INC alamat data

MULAB

DIVAB

DA A

SUBB A, #data

SUBB A, Rn

SUBB A, alamat data

SUBB A, @Ri

c. Instruksi Logika

Instruksi ini melakukan operasi logika seperti AND, OR, XOR,

perbandingan, pergeseran, serta komplemen. Yang termasuk dalam

kelompok ini adalah :

- ANLA, #data - XRLA, #data

- ANLA,#Rn - XRLA,#Rn

- ANLA, @Ri - XRLA, @Ri

 



ANL A, Rn - XRL A, Rn

ANL A, alamat data XRL alamat data, A

ANL alamat data, A - XRL alamat data, #data

ORL A, #data - CLRA

ORL A, #Rn - CPL A

ORL A, @Ri - RLA

ORL alamat data, A - RRA

ORL alamat data, #data - RRCA

ORL A, Rn - SWAP A
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d. Manipulasi Variabel Boolean

Instruksi ini melakukan manipulasi variabel Boolean. Yang termasuk

dalam instruksi ini adalah :

CLRC

CLR bit

SETBC

SETB bit

CPLC

CPL bit

ANL A, bit

ANL A, /bit

ORL A, bit

ORL A, /bit

MOV C, bit

MOV bit, C

JC relative

JNC relative

JB bit, relative

JNB bit, relatf

JBC bit, relatif
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e. Percabangan

Instruksi ini mengakibatkan suatu program melompat ke suatu

alamat tertentu. Percabangan dibedakan menjadi 2 yaitu percabangan

tanpa syarat dan percabangan bersyarat.

Percabangan tanpa syarat

- ACALL alamat 11 bit

- LCALL alamat 16 bit

- RET

- RETI

- AJMP alamat 11 bit

2. Percabangan bersyarat

- CJNE A,alamat data,relative

- CJNE A, #data, relative

- CJNE Rn, #data, relative

- CJNE @Ri, #data, relative

- DJNZ Rn,relative

- DJNZ alamat data, relative

- NOP

LJMP alamat 16 bit

SJMP relative

JMP @A+DPTR

JZ relative

JNZ relatif
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2.2. Sensor

Sensor adalah alat yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan keadaan dan

menghadirkannya sebagai suatu sinyal masukan bagi sistem instrumentasi

berikutnya. Sensor umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu :

1. Pemancar

2. Penerima

Bagian sensor yang berguna sebagai pemancar pada rancangan ini adalah

LED infra Red, Bagian sensor yang berguna sebagai penerima pada rancangan ini

adalah Fototransistor

2.2.1 LED infra Red

Pada LED energi memancar sebagai cahaya Dengan dibuat menggunakan

unsur- unsur seperti galium, arsen dan fosfor. LED dapat memancarkan cahaya

merah, hijau, kuning, biru, jingga atau infra merah (tak tampak). LED yang

menghasilkan pemancaran didaerah cahaya sangat berguna dalam instrumentasi,

alat hitung dan sebagainya. LED infra-red dapat memancarkan radiasi dalam

daerah ultraviolet visible (sinar tampak) dan infra merah pad pada spectrum

elektromagnetik. Radiasi cahaya yang dihasilkan LED infra-red ini sebanding

dengan arus forward bias yang diberikan pada LED tersebut. LED infra-red

merupakan LED biasa, hanya saja cahaya yang dipancarkan akibat adanya

forward bias tidak dapat dilihat oleh mata, karena cahaya yang dipancarkan ada

pada daerah infra red.

LED infra-red adalah jenis semikonduktor/?-M/«ncr/o« yang bekerja pada kondisi

forward bias.
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LED infra-red mempunyai penurunan tegangan lazimnya dari 1,5 Volt

sampai 2,5 Volt untuk arus diantara 10 dan 150 mA. Penurunan tegangan yang

tepat tergantung dari arus led, warna, kelonggaran dan sebagainya. Tegangan LED

memiliki kelonggaran yang cukup besar. Kecemerlangan cahaya led tergantung

dari arus. Biasanya arus led diantara 10 sampai 50 mA akan menghasilkan cahaya

yang cukup untuk banyak pemakaian.

Gambar 2.3LED infra red

memperlihatkan lambang skematik LED, dimana panah-panah disebelah luar

melambangkan cahaya yang dipancarkan. Karakteristik infra merah sama dengan

led pada umumnya, saat tegangan forward bias yang diberikan masih dibawah

tegangan ambang LED tersebut arus belum dapat mengalir, tetapi setelah

tegangan forward yang dikenakan pada LED mencapai tegangan ambang maka

pertambahan arus akan meningkat cepat dan tegangan akan mendekati konstan.

Arus forward bias yang mengalir pada p-n junction menyebabkan hole terinjeksi

kedalam bahan tipe p, yang biasanya dikenal dengan penginjeksian minoririty

carrier. Pada saat minority carrier ini bergabung, maka energinya akan sama

dengan energi gabungan band. Dari bahan semikonduktor yang dilepaskan,

sebagian diubah dalam bentuk cahaya, sedangkan sisanya dilepas dalam bentuk

panas, dan perbandingannya ditentukan oleh proses pencampuran p-n junction

tersebut. Jika arus listrik dialirkan melalui junction arsenide dari LED infra-red

elektron secara terus menerus bertambah hingga melepas energi cahaya dan panas.
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2.2.2 Fototransistor

Fototransistor memiliki struktur yang sama dengan transistor dimana basis

diletakkan pada posisi penerima cahaya. Bagian luar fototransistor memperoleh

cahaya yang masuk kedalam kristal. Energi cahaya itu akan menciptakan

pasangan hole-elektron didalam basis dan menyebabkan transistor bekerja.

Dengan demikian fototransistor itu dikontrol oleh cahaya dan bukan oleh arus

basis.

Didalam kenyataannya beberapa fototransistor dibuat tanpa kaki basis seperti

tampak pada gambar dibawah ini:

^
h*

Gambar 2.4 Gambar Fototransistor

Fototransistor merupakan penerima cahaya yang berasal dari sumber cahaya

(transmitter). Alat ini akan mendeteksi cahaya yang dipancarkan oleh LED infra

red pada jarak tertentu. Tanpa cahaya masuk ke permukaan menyebabkan hanya

sedikit arus yang mengalir. Fototransistor mengalirkan arus sebesar 10 nA pada

suhu ruang. Ketika cahaya masuk menembus daerah depresi dan membawa

elektron-hole dioda menghantar dan menyediakan arus basis untuk transistor,

dengan demikian phototransistor akan memberikan penguatan arus demikian juga

kolektor diharapkan mengalir arus yang cukup banyak. Cahaya yang dipancarkan

oleh LED infra-red dapat diterima langsung oleh fototransistor atau melalui
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metode pantulan dimana kemampuan mendeteksi fototransistor tergantung pada

metode yang digunakan, secara langsung atau pantulan.

Saat fototransistor dicatu, hubungan kolektor akan dicatu balik, sehingga

sebagain besar tegangan yang diberikan akan muncul lewat hubungan-hubungan

ini. Hubungan emiter-basis akan tercatu maju tanpa adanya radiasi yang datang,

pembawa minoritas yang dibangkitkan oleh panas, yakni elektron-elektron dari

basis dan lubang dari kolektor akan melewati hubungan kolektor dan akan

membentuk arus kolektor jenuh balik. Datangnya cahaya radiasi pada hubungan

kolektor, pembawa-pembawa tambahan akan dibangkitkan yang akan

menghasilkan arus jenuh balik tambahan.

2.3. Transistor Sebagai Saklar

Pengaplikasian Transistor sebagai saklar berarti transistor dioperasikan pada

salah satu titik saturasi atau titik sumbat, tapi tidak di tempat-tempat sepanjang

garis beban. Apabila transistor berada dalam keadaan saturasi, transistor seolah-

olah merupakan sebuah saklar tertutup. Apabila transistor tersumbat (cut off),

maka transistor ini berfungsi seperti sebuah saklar yang terbuka.

Penggunaan transistor sebagai saklar adalah dengan memanfaatkan daerah

jenuh (saturasi) dan daerah mati (cut off) transistor. Ketika transistor pada daerah

saturasi maka arus mengalir tanpa halangan dari kolektor menuju emitor

dan Vce ~ 0, sedangkan arus kolektor jenuh IC sama dengan Vcc/Rc- Kondisi ini

menyerupai sebagai saklar pada kondisi tertutup (ON). Untuk membuat kondisi

transistor konduksi diperlukan arus yang sangat besar atau minimal Ib >VP-
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Gambar 2.5. (a) Transistor dalam keadaan konduktif (b) Ekivalen saklar tertutup

Pada kondisi transistor non konduktif (cut off), berlaku ketentuan VCe~VCc dan Ic

~ 0. Pada kondisi demikian menyupai saklar pada kondisi terbuka (off). Kondisi

non konduktifdidapatdengan cara tidak memberikan bias

VCC
lc=0 nr

RC

lb=0 • "~
k. lb _Jc

%
T ^ RE

wc

RC

Terbuka

VCE=VCC

Gambar 2.6. (a) Transistor dalam keadaan (b) Ekivalen saklar terbuka

Non konduktif

pada basis atau Ib = 0 atau pada basis diberi tegangan mundur terhadap

emitor.

Perhitungan kondisi saklarsecarateori adalah sebagai berikut.

1. Kondisi cut off

* ce Vcc— Ic-Rc (2.1)

Karena kondisi cut off\Q =0 ( kondisi ideal) maka;
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Vce = Vcc- O.Rc

Vce = Vcc (2.2)

Besar arus basisi Ibadalah

lb =Ic/P

= 0/(3

lb = 0 (2.3)

2. Kondisi saturasi atau jenuh

Vce= Vcc —IC.RC

Karena kondisi saturasi Vce = 0 (kondisi ideal) atau V^ =0,3 Volt.

Maka IC=VCC/RC (2.4)

Besar tahanan basis Rb untuk mendapatkan arus basis IB pada kondisi benar-

benar saturasi adalah :

Rb= (Vbb-Vbe) / lb saturasi ( 2.5)

Besar arus basis lb saturasi adalah :

P . Ib > Ic atau Ib sat > Ic / p (2.6)

Keterangan:

Vcc : Tegangan Sumber/Catu Daya

Vce : Tegangan Colector Emitor

Vbe : Tegangan Basis Emitor

Vb : Tegangan Basis

Ic : Arus Colector

lb : Arus Basis
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: Arus Emitor

3 : hfe (Faktor Penguatan DC)

2.4. Relay

Relay adalah sebuah alat elektromagnetik yang dapat mengubah kontak-

kontak saklar sewaktu alat ini menerima arus listrik. Alat ini tersusun atas sebuah

kumparan kawat beserta sebuah inti besi lunak. Fungsi utama relay adalah

mengontrol arus yang lebih besar dalam rangkaian dengan arus kecil yang

melewati kumparan.

Pada prinsipnya relay terdiri dari kumparan kawat penghantar, jika

kumparan itu diberi arus listrik, maka inti (core) kumparan yang terbuat dari besi

lunak akan menjadi magnet. Adanya magnet buatan ini akan menarik besi lunak

pengungkit, sehingga mendekati magnet buatan, akibatnya kontak hubung akan

berpindah dari satu posisi kontak keposisi yang lain. Dengan berpindahnya posisi

kontak ini maka jadilah sebuah saklar. Banyaknya kontak hubung inibervariasi,

sehingga menghasilkan saklar SPST (Single Pole Singel Throw) , SPDT (Single

Pole Double Throw), DPST (Double Pole Singel Throw), DPDT (Double Pole

Double Throw), tergantung banyaknya kontak yang bisa digerakkan oleh

pengungkit.

5 r

30 I
+ 4

1

; 2 c
. j

•LP
(a)

Gambar 2.7. (a).Simbol Relay SPDT. (b) Relay SPDT

(b)
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Sewaktu arus kontrol melewati kumparan, inti besi lunak akan dimagnetisasi,

armatur ditarik oleh inti yang dimagnetisasi. Gerakan armatur ini akan menutup

kontak 3 dengan kontak 4 dan akan membuka kontak 3 dengan kontak 5. Dengan

kata lain gerakan armature tadi telah mengubah posisi kontak 3. Kontak-kontak

ini dapat digunakan mengontrol arus yang lebih besar dalam rangkaian. Pada

gambar 6 dipakai untuk mengambarkan relay dalam diagram rangkaian. Simbol

ini terdiri dari sebuah kumparan dan 2 set kontak, satu biasanya terbuka (normally

open atau NO), lainnya biasanya tertutup (normally close atau NC). Sewaktu arus

melewati kumparan, kontak NO tertutup, sebaliknya kontak NC terbuka. Pada

badan relay dituliskan kemampuan arus dan tegangan maksimal yang dapat

dibebankan sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Berikut

merupakan sifat-sifat dari relay, antara lain:

a. Untuk mengoperasikan relay, kuat arus yang dibutuhkan sudah ditentukan

pabrik. Pada relay yang hambatannya kecil membutuhkan arus yang besar,

sedangkan relay yang hambatannya besar membutuhkan arus yang kecil.

b. Besarnya hambatan kumparan ditentukan oleh tebal kawat yang dipakai.

c. Tegangan yang diperlukan relay adalah hasil kali antara kuat arus dan

hambatan.

d. Daya yang diperlukan relay adalah hasil kali antara tegangan dan kuat arus

2.5. Motor AC

Motor AC merupakan mesin yang dapat merubah energi listrik menjadi energi

gerak yang dioperasikan oleh arus bolak-balik. Motor AC pada dasarnya terdiri

dari dua macam bagian pokok. yaitu:
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1) Rotor

Kumparan rotor atau komutator adalah bagian motor yang bergerak, tersusun

atas kumparan-kumparan yang diletakkan pada poros motor. Jika dialiri arus,

maka kumparan rotorakan menghasilkan//wx/nag«e/.

2) Stator

Stator adalah bagian motor yang tetap/ stasioner. Bagian ini terdiri dari

magnet yang mempunyai dua kutub. Pada bagian ini akan dihasilkan garis gaya

medan magnet yang bergerak dari kutub utara ke kutub selatan magnet. Medan

magnet yang dihasilkan oleh sebuah koil (electromagnet) ataupun magnet

permanen.

Adapun prinsip kerja dari motor AC: stator dihubungkan kecatu tegangan AC,

rotor tidak dihubungkan secara listrik kepecatu tetapi mempunyai arus yang di

induksikan kedalamnya oleh kerja transformator dari stator. Bekerjanya motor AC

bergantung pada medan magnet putar yang ditimbulkan dalam celah udara motor

oleh arus searah stator.

2.6 LM 555 (Timer)

LM 555 merupakan Ic yang stabil sebagai pembangkit waktu. Oleh karena itu

LM 555 disebut sebagai IC timer. LM 555 dapat menghasilkan frekuensi yang

stabil. Karena sifat tersebut, LM 555 dapat jugadigunakan sebagai modulasi suatu

sinyal. Untuk melakukan fungsi timer atau suatu penundaan dibutuhkan satu

resistor external dan kapasitor. Jika LM 555 dimanfaatkan sebagai suatu osilator

yang dapat membangkitkan frekuensi tertentu, maka nilai frekuensi yang

dibutuhkan dikendalikan dengan duabuah resistor dan satukapasitor.
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Gambar 2.8. Konvigurasi LM 555
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Gambar 2.9. Aplikasi LM 555

Dari gambar dapat dilihat, untuk menghasilkan suatu frekuensi tertentu,

nilai frekuensi dapat diketahui dengan ketentuan sebagai berikut:

/ =
1.44

(Kl + 2i?2)xC (2.7)

2.7 LM 358

LM 358 merupakan IC op-amp, yang terdiri dari 2 op-amp. Op-amp

berguna untuk memperkuat suatu sinyal. Op-amp dapat menguatkan sinyal dc atau

suatu tegangan yang berubah lambat terhadap waktu. Op-amp mempunyai dua

buah input, yaitu input inverting dan input non inverting yang berfungsi untuk

membandingkan dua buah signal yang masuk keinputnya. Sebagai sebuah

penguat, op-amp dapat memperbesar sinyal dengan 2 cara yaitu :
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I) Mode Inverting

Pada mode inverting, signal dimasukkan pada input inverting dan input

non inverting digroundkan. Output akan beriawanan fasa dengan inputnya. Untuk

memperoleh besar penguatan tertentu, maka dilakukan dengan memberikan

umpan balik negatif. Dengan umpan balik ini, maka nilai penguatan dapat diatur

sampai harga tertentu.

-WV-

-A/W

Gambar 2.10. Penguat Inverting
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m_
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V out = xVin
R2

(2.8)

(2.9)

2) Mode Non Inverting

Signal dimasukkan pada input non inverting, dan input inverting

digroundkan. Output dari op-amp fasanya sama dengan sinyal input.

AAA-

AAA—i
-•—•

Vin

Gambar 2.11. Penguat Non- Inverting.

 



Gambar 2.11. Penguat Non- Inverting.
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Gambar 2.12. Konvigurasi LM 358
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(2.10)

(2.11)

Motor DC merupakan mesin yang dapat merubah energi listrik menjadi

energi gerak yang dioperasikan oleh arus searah. Motor DC pada dasarnya terdiri

dari dua macam bagian pokok, yaitu:

3) Rotor

Kumparan rotor atau komutator adalah bagian motor yang bergerak,

tersusun atas kumparan-kumparan yang diletakkan pada poros motor. Jika dialiri

arus, makakumparan rotor akan menghasilkan fluxmagnet.

4) Stator

Stator adalah bagian motor yang tetap / stasioner. Bagian ini terdiri dari

magnet yang mempunyai dua kutub. Pada bagian ini akan dihasilkan garis gaya

medan magnet yang bergerak dari kutub utara ke kutub selatan magnet. Medan
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magnet yang dihasilkan oleh sebuah koil (electromagnet) ataupun magnet

permanen.

Adapun prinsip kerja dari motor DC menggunakan prinsip kerja induksi

elektromagnetik. Yaitu bila ada arus yang mengalir pada kumparan rotor, maka

akan timbul flukmagnet pada kumparan tersebut.

 


