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1.l LATARBELAKANG

Dengan semakin meningkahrva kebufuhan hidrp manusi4 maka akan semakin

banyak pula alat-alat yang digunakan untuk mendukung pernenuhan kebr:tuhan hidup

tersebut. Pada abad modern ini kebanyakan alat-alat vang digrmakan dalam

pemenuhan kebututran hidup tersebut, hampir sebagian besar menggrmakan energi

lisbik sebagai sumber energimra-

Dengan semakin meningkahya kebuhrhan akan energ:i listrik tersebut, maka

akan tnembawa efek sanping bagi para penggrura. yaifu semal<in meniugkatnya biaya

pembayaran rekening lisbik.

Sebab-sebab meningkatnya penggulaan energi liskik tersebut ada beberapa

ntiram, salah satunya karena jenis beban yang digunakan. Beban-beban yang

bersifat induktif(kafo, motor, kipas angin, ballast. dll) cend;rung menverap energi

lisbik (AC) yang lebih banyak dripada beban-beban yang t'ersifat resisti{ hal ini

disebabkan karena beban induktif memprmyai nilai faktor daya kecil.

Oleh karena itu perlu diadakan suatu perbaikur nilai faktor daya energi

lisbik yang diserap oleh beban induk-si dapat direduksi. sehingga pada akhirnya

perbaikur faktor daya tersebut dapal menurunkan biaya pembrryaran rekening listik.

Cara yamrg tiasa digurakan unfuk perbaikan faktor daya te,rsebut adalah dengan

memasang kapasitor secara paralel terhadap bet'an.
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Jika bebann;la letiih dali Batu macarn dan user ingin merrrberiknr COS rp

(tbktor daya) tertentu, maka rmh* hal kepraktisal diperlukar sebuah peralatari yang

dapat melalarkan otomatisasi perbaikan faktor dava tersetrut.

Padaproyek Tugas Akhir saya ini dipilih sebuah Mihokontroler "S0C3l"'

sebagai perangkat bantu mhrk melakukan otomatisasi tersebut dengan a.lasan :

=-h{urah dan praktis ditinjar dari kemampuarmya

=' hstrksinya lebih aplikatif

= Mudah didapat

1.2 MATSLiD DAN TUJI]AFI

}{emperbaiki faktor daya dari suatu rangkaian beban induktif sehingga

faktor daya vang dihasilkan sesuai dengan keinginan pemakar.

1.3 PEMBATASI\N MASALAH

Proyek Tugas Akhir ini menitikberatkan pada rangkaian elekhonika yang

memakai perangkat bantu mikrokontroller unhrk nrelakukan sistem otomalisasi

perbaikan lbktor daya dari beban-beban induktif

1.4 METODOI,OGI

Metodologi pernbuaian Tugas Akhir ini arlalah sebagai berikut :

Pertama adalah studi literatur tentang mikrokonfoler 80C31 yang digunakar

sebagai pengendali utama rangkaian perbaikan faktor rlaya secara otonraiis.
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l\filirokonholer ini merupakan versi tanpa ROhf dan memiliki 1?8 blte data RAM

internal yang menrpakan mikroprosesor yang terinte.eJasi.

Studi literatur ini dilakftar dengat mempelajari bahasa penrprogramafl.,

mempelajari suslmafl ran$<aian mikrokonboler dm rangkaiar pendulnmg lairmya

1.5 SISTEMATII(A PEMBAHASAN

BABI :Berisi pendahuluan yaitu menguraikan l:rtar belakang, tujuan,

pe,mbatasan masalah, dan metodoloci

: Diuraikan mengenai teori penunjang dari perbaikan faktor day4

miklokontroler, dan peripheral-peripheral ptnunjangnya

: Pada bab ini dijelaskan mengenai perenc:rnarm perangkat keras

serta blok-blok ralgkaian

: Berisi tentang pengujian dan analisa

: Merupakan penutup yang berisi kesinrpulan
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