
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Laporan  Tugas Akhir ini menggunakan beberapa referensi sebagai bahan

acuan  dalam penyusunannya.  Sebelum laporan  Tugas  Akhir  ini  dibuat,  sudah

banyak  makalah  yang  mengangkat  tema  tentang  kehandalan  sistem  dan

hubungannya dengan munculnya drop tegangan pada jaringan tegangan rendah

akibat beban yang besar. Berdasarkan hasil tegangan keluaran trafo distribusi pada

jaringan di Jalan Sawah Besar diketahui  bahwa trafo distribusi 1 fasa 50 kVA

yang  terpasang  pada  JTR  di  Jalan  Sawah  Besar  Raya  mengalami  kondisi

pembebanan yang melebihi kapasitas trafo terpasang yaitu sebesar 76 kVA. Hal

tersebut menyebabkan tegangan pelayanan di lokasi studi kasus paling ujung pada

siang hari sebesar 166 Volt[3]. 

Transformator  GA0032  telah  dibebani  sebesar  91,74%,  sudah  melebihi

dari efisiensi beban maksimal sebesar 80% sehingga menyebabkan tegangan jatuh

atau drop tegangan. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, tegangan ujung pada

daerah ini di fasa R berada di bawah ketentuan minimum yakni sebesar 204V.

Menurut SPLN 1 tahun 1995, variasi tegangan yang diperbolehkan yaitu +5% dan

minimum -10% terhadap tegangan normal. Dampak dari trafo yang mengalami

over blast akan terjadi pengurangan umur trafo dan kwalitas mutu pelayanan dari

trafo tersebut. Sedangkan pada tegangan  ujung yang besarnya masih berada di

atas  200  V,  drop  tegangannya  masih  bisa  ditoleransi.  Akan  tetapi,  bila
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tegangannya berada di bawah 180 V, maka dampaknya akan terasa pada peralatan

listrik pelanggan[4]. 

Berdasarkan dengan referensi diatas penulis  dapat menyimpulkan bahwa

pembebanan  yang  melebihi  kapasitas  trafo  terpasang akan  berdampak  pada

pengurangan umur trafo dan kualitas  mutu pelayanan dari  trafo tersebut,  salah

satu indikator adanya pembebanan yang besar adalah munculnya drop tegangan

pada ujung jaringan. 

Perbedaan  laporan  tugas  akhir  yang  dibuat  penulis  dengan  referensi-

referensi diatas adalah penulis akan  menggunakan  Arduino Mega 2560 sebagai

pusat  kendali  dari  monitoring  tegangan  ujung  pada  jaringan  tegangan  rendah

sebagai  kontrol  memindahkan taping trafo  1 fasa.  Selain  itu  untuk monitoring

pemindahan tapping trafo 1 fasa penulis menggunakan metode mendeteksi drop

tegangan  ujung  akibat  pembebanan.  Proses  monitoring  tegangan  ujung dan

perpindahan taping trafo  ini dapat dimonitoring dengan   menggunakan  software

VTScada yang terhubung dengan Arduino Mega 2560 melalui ethernet shield dan

router. Setelah  dilakukan  pemindahan  taping  trafo  ini  diharapkan  dapat

mengurangi  drop tegangan di  ujung jaringan sehingga tegangan sesuai  dengan

ketentuan SPLN 1:1995.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Sistem Tenaga Listrik

Sistem  tenaga  listrik  adalah  sekumpulan  pusat-pusat  listrik  yang  di

interkoneksi satu dengan lainya, melalui transmisi atau distribusi untuk memasok
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ke beban atau dari satu pusat listrik dimana mempunyai beberapa unit generator

yang dipararel[5].

Pada  dasarnya  sistem  tenaga  listrik  memiliki  3  unsur  yaitu

pembangkit,  transmisi  dan  distribusi.  Tenaga  listrik  dibangakitakan  di

pusat-pusat listrik (power station), seperti PLTA, PLTU, PLTP, dan PLTG

dimana  terdapat  generator  yang  dapat  menghasilkan  energi  listrik.

Sebelum disalurkan, tegangan dari  pembangkit terlebih dahulu dinaikan

menggunakan trafo. Selanjutnya tegangan yang telah dinaikan kemudian

ditransmisikan ke gardu induk. Karena pusat listrik berada jauh dari pusat

beban  dibutuhkan  tegangan  yang  tinggi  agar  tenaga  listrik  tetap  stabil

terutama  tegangan  dan  frekuensi.  Saluran  transmisi  biasanya  memiliki

tegangan sebesar 500 kV (TET), 150 kV (TT). Jaringan setelah sampai di

gardu  induk  selanjutnya  diturunkan  teganganya  menggunakan  trafo

tenaga  menjadi  20  kV.  Setelah  diturunkan   tegangan  tersebut

didistribusikan  menuju  beban  inilah  yang  disebut  jaringan  distribusi.

Jaringan  distribusi  sendiri  dibagi  menjadi  2  yaitu  distribusi  primer

(Tegangan  Mengengah  20  kV)  dan  distribusi  sekunder  (Tengangan

Rendah 220 Volt). Pelanggan besar seperti industri dan bisnis biasanya

menggunakan  tegangan  menengah  sedangkan  pelanggan  kecil  seperti

rumah-rumah penduduk menggunakan tegangan rendah.  Gambar  Sistem

penyaluran tenaga listrik dapat dilihat pada gambar 2.1.
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Gambar 2. 1 Sistem penyaluran tenaga listrik[6]

2.2.2 Sistem Distribusi

Unit distribusi merupakan salah 1 bagian dari system tenaga listrik  yang

dimulai dari PMT outgoing di Gardu Induk sampai dengan Alat Penghitung dan

Pembatas (APP) di  konsumen[7]. Gambar Sistem Distribusi Tenaga Listrik dapat

dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2. 2 Saluran Distribusi Tenaga Listrik[7]
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Unit distribusi tenaga listrik dalam hal ini berfungsi untuk menyalurkan

dan mendistribusikan tenaga listrik dari pusat pusat suplai atau Gardu Induk ke

pusat-pusat beban yang berupa gardu gardu distribusi (gardu transformator) atau

secara  langsung  mensuplai  tenaga  listrik  ke  konsumen  dengan  mutu  yang

memadai.  Dengan  demikian  unit  distribusi  ini  menjadi  suatu  sistem tersendiri

karena  unit  distribusi  ini  memiliki  komponen  peralatan  yang  saling  berkaitan

dalam operasinya untuk menyalurkan tenaga listrik.

Fungsi   utama  dari  sistem distribusi  adalah  untuk  menyalurkan  tenaga

listrik dari sumber daya ke pemakai atau konsumen. Baik buruknya suatu sistem

distribusi dinilai dari bermacam-macam faktor, diantaranya  menyangkut  hal-hal

sebagai berikut :

1. Kontinuitas pelayanan

Yaitu  meminimalkan  jumlah  dan  lama  padam  daerah  konsumen  yang

terjadi akibat adanya gangguan ataupun sedang terjadi pemeliharaan.

2. Efesiensi

Efesiensi  yang  dimaksud  adalah  mengurangi  rugi-rugi  daya  atau  losses

yang terjadi  pada  jaringan  distribusi  dengan  meningkatkan  keandalan

alat-alat jaringan distribusi.

3. Fleksibilitas

Diharapkan  agar  sistem  jaringan  distribusi  dapat  berkembang  sesuai

kemajuan  teknologi  yang  berdampak  pada  meningkatnya  kualitas

penyaluran tenaga listrik untuk konsumen.

4. Regulasi Tegangan
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Pengaturan tegangan  baik  dari  Gardu  Induk,  saluran transmisi  ataupun

pada pembangkit sangat penting agar kontinuitas tenaga  listrik terjaga.

5. Harga Sistem

Dalam  pembangunan  jaringan  distribusi  perlu  diperhatikan  kualitas

komponen-komponen yang digunakan agar keandalan jaringan distribusi

tetap terjaga.

Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang berada

paling dekat dengan sisi beban/konsumen. Dimana sistem distribusi menyalurkan

dan mendistribusikan tenaga listrik  dari  pusat  suplai  yang dalam hal  ini  dapat

berupa gardu induk atau pusat pembangkit ke pusat-pusat/kelompok beban (gardu

distribusi) dan pelanggan melalui jaringan primer dan jaringan sekunder. Gambar

Jaringan  Distribusi  dalam  Instalasi  Sistem  Tenaga  Listrik  dapat  dilihat  pada

gambar 2.3.
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Gambar 2. 3 Jaringan Distribusi dalam Instalasi Sistem Tenaga Listrik[8]
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Saluran Distribusi Primer atau biasa disebut Jaringan Tegangan Menengah

(JTM) terletak pada sisi primer trafo distribusi, yaitu antara titik Sekunder trafo

substation yang berada di Gardu Induk (GI) dengan titik primer trafo distribusi.

Saluran  ini  memiliki tegangan kerja menengah 20kV.

Sistem distribusi primer digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari

GI distribusi ke pusat-pusat beban. Sistem ini dapat menggunakan  kabel udara

maupun kabel tanah sesuai dengan tingkat keandalan yang diinginkan dan kondisi

serta  situasi  lingkungan.  Saluran  distribusi  ini  direntangkan  sepanjang  daerah

yang akan disuplai tenaga listrik sampai ke pusat beban. 

Saluran distribusi sekunder atau biasa disebut Jaringan Tegangan Rendah

(JTR)  terletak  pada  sisi  sekunder  trafo  distribusi,  yaitu  antara  titik  sekunder

dengan titik cabang menuju beban. Saluran ini memiliki tegangan kerja 220 Volt.

Sistem distribusi  sekunder  digunakan  untuk  menyalurkan  tenaga  listrik  dari

gardu  distribusi  kebeban-beban  yang  ada  dikonsumen.  Pada  sistem  distribusi

sekunder  bentuk  saluran  yang  paling  banyak  digunakan  adalah  bentuk  radial.

Gambar 2.4 menunjukkan Jaringan Distribusi Sekunder.
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Gambar 2. 4 Jaringan Distribusi Sekunder[9]

2.2.3 Jaringan Tegangan Rendah

Jaringan Tegangan Rendah ialah jaringan tenaga listrik dengan tegangan

rendah yang mencakup seluruh bagian jaringan tersebut beserta perlengkapannya.

dari  sumber  penyaluran  tegangan  rendah  tidak  termasuk  SLTR.  Sedangkan

Sambungun tenaga listrik  tegangan rendah (SLTR) ialah  penghantar  di  bawah

atau di atas tanah termasuk peralatannnya mulai dari titik  penyambungan pada

JTR  sampai  dengan  alat  pembatas  dan  pengukur  (App).  (SPLN  No.56  tahun

1984). Jaringan tegangan rendah merupakan jaringan yang berhubungan langsung

dengan konsumen tenaga listrik. Pada JTR sistem tegangan distribusi primer 20

kV diturunkan menjadi tegangan rendah 220 V [10]. Sistem penyaluran daya listrik

pada JTM maupun JTR dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut: 

1. Saluran  Udara  Tegangan  Rendah  (SUTR)  Jenis  penghantar  yang  dipakai

adalah kabel telanjang (tanpa isolasi) seperti kabel AAAC, kabel ACSR.
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2. Saluran  Kabel  Udara  Tegangan  Rendah  (SKUTR)  Jenis  penghantar  yang

dipakai  adalah  kabel  berisolasi  seperti  kabel  LVTC (Low Voltage  Twisted

Cable).ukuran kabel LVTC adalah : 2 x 10 mm2, 2 x 16 mm2, 4 x 25 mm2, 3 x

35 mm2, 3 x 50 mm2, 3 x 70 mm2. 

Penyambungan JTR menurut SPLN No.74 tahun 1987 yaitu “sambungan

JTR adalah sambungan rumah (SR) penghantar di bawah tanah atau di atas tanah

termasuk  peralatannya  mulai  dari  titik  penyambungan  tiang  JTR  sampai  alat

pembatas  dan  pengukur  (APP)”[11].  Spesifikasi  umum sambungan  rumah  yaitu

sebagai berikut : 

1. Rugi  Tegangan  Jatuh  tegangan  maksimum  yang  diperkenankan  sepanjang

penghantar SR ialah 2%. Dengan catatan dalam hal ini SR diperhitungkan dari

titik  penyambung  pada  STR.  Khusus  untuk  penyambungan  langsung  dari

papan  bagi  TR  di  gardu  transformator  jatuh  tegangan  diperkenankan

maksimum 5%. 

2. Ukuran  Penghantar  Minimum  Ukuran  penghantar  minimum  saluran  rumah

(SLP dan SMP) ialah untuk SLP, baik di atas ataupun di bawah tanah minimal

10mm2.  Sedangkan untuk SMP penghantar  aluminium minimal  10mm2  atau

tembaga minimum 4mm2 . Sambungan rumah digunakan kabel pilin berinti

tembaga atau aluminium, dengan ukuran inti tembaga adalah 4 mm2 , 6 mm2 ,

l0 mm2,16 mm2, 25 mm2 . Ukuran inti aluminium adalah l0 mm2 ; 16 mm2 , 25

mm2 , 35 mm2. 

3. Jumlah Langganan/Sambungan Seri Dengan memperhitungkan jatuh tegangan

maksimum  yang  diizinkan,  cos   =  0,85Փ = 0,85  impedansi  saluran  dan  "demand
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factor"  = 0,5 maka didapatkan jumlah sambungan seri  menurut  ukuran dari

jenis kabel SR, jarak SR dan besar beban tersambung rata-rata.

2.2.4 Drop Tegangan

Dalam penyaluran  tenaga  listrik  kepada  pelanggan,  proses  diawali  dari

pembangkitan yang ditransmisikan melalui jaringan tegangan tinggi / extra tinggi

ke  gardu induk lalu  disalurkan  melalui  jaringan  tegangan  menengah  ke  gardu

hubung  dan  disalurkan  kembali  melalui  jaringan  tegangan  menengah  ke  trafo

distribusi  untuk  kemudian  disalurkan  ke  pelanggan  melalui  jaringan  tegangan

rendah.  Pada  setiap  proses  tersebut  tegangan  yang  disalurkan  mengalami

penurunan  dari  rugi  –  rugi  penampang  &  peralatan  yang  digunakan.  Drop

tegangan  pada  jaringan  tegangan  rendah  (JTR)  yang  dijelaskan  dalam

SPLN72:1987 tentang Spesifikasi Desain JTM & JTR, untuk pengaturan tegangan

dan  turun  tegangan  pada  JTR  dibolehkan  sampai  4%  dari  tegangan  kerja

tergantung  pada  kepadatan  beban,  pada  SR  dibolehkan  1  %  dari  tegangan

nominal.  Untuk  indikator  TMP  tegangan  rendah  di  titik  pemakaian  yang

dicanangkan PLN adalah + 5 %, – 10 % dari tegangan standar pelayanan 220 Volt

[11].

Tegangan jatuh adalah selisih antara tegangan kirim dan tegangan terima.

Tegangan jatuh di sebabkan oleh hambatan dan arus, tegangan jatuh pada saluran

tenaga listrik secara umum berbanding lurus dengan panjang saluran dan beban

serta berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar. Besarnya tegangan

jatuh dinyatakan baik dalam persen atau dalam besaran Volt. Besarnya batas atas

dan bawah ditentukan oleh kebijaksanaan perusahaan kelistrikan. 
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Tegangan jatuh secara umum adalah tegangan yang digunakan pada beban.

Tegangan  jatuh  ditimbulkan  oleh  arus  yang  mengalir  melalui  tahanan  kawat.

Tegangan jatuh V pada penghantar semakin besar jika arus I di dalam penghantar

semakin  besar  dan  jika  tahanan  penghantar  Rℓ semakin  besar  pula.  Tegangan

jatuh merupakan penanggung jawab terjadinya kerugian pada penghantar karena

dapat  menurunkan  tegangan  pada  beban.  Akibatnya  hingga  berada  di  bawah

tegangan nominal yang dibutuhkan. Atas dasar hal tersebut maka tegangan jatuh

yang  diijinkan  untuk  instalasi  dengan  toleransi  10%.  Rugi  tegangan  dapat

dinyatakan dalam 

persamaan 1: 

ΔV= Is x (Rs + jXs) = I x Z ………………………………………………...(1) V= Is x (Rs + jXs) = I x Z ………………………………………………...(1) 

dengan : 

I = Arus (A) 

Z = Impedansi (Ω) ) 

Disini nilai Xs sangat kecil sehingga dianggap tidak ada. Maka yang digunakan

adalah Rs

ΔV= Is x (Rs + jXs) = I x Z ………………………………………………...(1) V = Vs – Vb ……………………………………………………………..(2) 

dengan : 

ΔV= Is x (Rs + jXs) = I x Z ………………………………………………...(1) V = drop tegangan (V) 

Vs = tegangan kirim (V) 

Vb = tegangan terima (V) 
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Maka besar nilai persentase (%) rugi tegangan adalah : 

ΔV= Is x (Rs + jXs) = I x Z ………………………………………………...(1) V (%) = ΔV= Is x (Rs + jXs) = I x Z ………………………………………………...(1) V/V x 100% ………………………………………………….……(3) 

dengan : 

ΔV= Is x (Rs + jXs) = I x Z ………………………………………………...(1) V (%) = Rugi Tegangan dalam % (V) 

V = Tegangan kerja (V) 

ΔV= Is x (Rs + jXs) = I x Z ………………………………………………...(1) V = Rugi tegangan (V) 

Penurunan tegangan maksimum pada beban penuh, yang dibolehkan dibeberapa

titik pada jaringan distribusi adalah (SPLN 72 :1987) : 

a. SUTM = 5 % dari tegangan kerja bagi sistem radial 

b. SKTM = 2 % dari tegangan kerja pada sistem spindel dan gugus. 

c. Trafo distribusi = 3 % dari tegangan kerja. 

d. Saluran tegangan rendah = 4% dari tegangan kerja tergantung kepadatan beban.

e. Sambungan rumah = 1 % dari tegangan nominal.

2.2.5 Tap Changer

Dalam proses penyaluran tenaga listrik, hal utama yang  perlu

diperhatikan  adalah   kestabilan   frekuensi   dan   tegangan   ke   konsumen.

Kestabilan   frekuensi  diatur  oleh  pusat pengatur  beban,  sedangkan  kestabilan

tegangan dapat diatur dengan merubah tap canger pada transformator.

Prinsip   kerja   tap   changer  adalah   dengan   mengubah   banyaknya

belitan  pada sisi primer, yang diharapkan dapat merubah ratio antara belitan
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primer dan  sekunder. Dengan demikian tegangan output dapat disesuaikan

dengan kebutuhan sistem berapapun tegangan inputnya. 

Tap  changer ini  mengusahakan  agar  tegangan  pelayanan  masih  dalam

batas-batas yang diperbolehkan, maka trafo distribusinya dilengkapi dengan  tap

changer  tanpa  beban  pada  sisi  tegangan  tingginya,  disamping  itu  pada  sisi

tegangan rendahnya, tegangan keluarannya atau tegangan terminal sisi sekunder

trafonya sudah dibuat 231V atau +5% diatas nilai nominalnya 220V. Pengaturan

tap   changer  tanpa  beban  pada  trafo  distribusi  ini,  harus  dikaitkan  dengan

pengaturan  tegangan sadapan berbeban pada trafo utama di  Gardu-Induk yang

bersangkutan.

Sisi Tegangan Rendah (TR) dan kedua macam trafo tersebut diatas, 

tegangan terminal sekundernya (tanpa beban) sudah dibuat 231 V atau +5% diatas

nilai nominalnya 220 V. 

2.3 Komponen Utama

2.3.1 Mikrokontroler Arduino Mega 2560

Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source

yang di  dalamnya terdapat  komponen utama yaitu  sebuah  chip mikrokontroler

dengan jenis AVR dari perusahaan ATmel.

Mikrokontroler sendiri adalah chip atau Integrated Circuit (IC) yang bisa

diprogram  menggunakan  komputer.  Tujuan  ditanamkannya  program  pada

mikrokontroler  adalah  supaya  rangkaian  elektronik  dapat  membaca  input,

kemudian memproses  input tersebut sehingga menghasilkan  output yang sesuai
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dengan  keinginan.  Jadi  mikrokontroler  berfungsi  sebagai  otak  yang  mengatur

input, proses, dan output sebuah rangkaian elektronik[7].

Arduino  Mega  2560 adalah  papan  mikrokontroler  berbasiskan  Atmega

2560 yang  memiliki  54  pin  digital  input/output,  dimana  15  pin  diantaranya

digunakan  sebagai  output PWM,  16  pin  sebagai  input analog,  4  pin  sebagai

UART (port serial hardware), sebuah osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, jack

power, header ISCP, dan tombol reset[12]. Gambar fisik Arduino dapat dilihat pada

gambar 2.5.

Gambar 2. 5 Arduino Mega 2560[12]

Tabel 2.1 berikut ini menunjukkan spesifikasi dari Arduino Mega 2560.

Tabel 2. 1 Spesifikasi dari Arduino Mega 2560

Mikrokontroler ATmega2560
Tegangan Operasi 5V
Input Voltage (disarankan) 7-12V
Input Voltage (limit) 6-20V
Pin Digital I/O 54 (yang 15 pin digunakan sebagai output PWM)
Pins Input Analog 16
Arus DC per pin I/O 40 mA
Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA
Flash Memory 256 KB (8 KB digunakan untuk bootloader)
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SRAM 8 KB
EEPROM 4 KB
Clock Speed 16 MHz

Arduino Mega dapat  diaktifkan  melalui  koneksi  USB atau  dengan catu

daya eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Sumber daya eksternal (non-

USB)  dapat  berasal  dari  adaptor  AC-DC  atau  baterai.  Papan  Arduino  Mega

menggunakan  procesor ATmega2560 dapat beroperasi dengan daya eksternal 6

Volt sampai 20 Volt. Jika tegangan kurang dari 7 Volt, maka pin 5 Volt mungkin

akan menghasilkan  tegangan kurang dari  5 Volt  dan ini  akan membuat  papan

menjadi tidak stabil[13]. 

Jika sumber tegangan menggunakan lebih dari 12 Volt, regulator tegangan

akan  mengalami  panas  berlebihan  dan  bisa  merusak  papan.  Rentang  sumber

tegangan  yang  dianjurkan  adalah  7  Volt  sampai  12  Volt.  Pin  tegangan  yang

tersedia pada papan Arduino adalah sebagai berikut[14]:

1. VIN,  Input tegangan untuk papan  Arduino ketika menggunakan sumber daya

eksternal. 

2. 5V, sebuah pin yang mengeluarkan tegangan ter-regulator 5 Volt, dari pin ini

tegangan  sudah  diatur  (ter-regulator)  dari  regulator  yang  tersedia  (built-in)

pada papan. 

3. 3V3,  sebuah  pin  yang  menghasilkan  tegangan  3,3  Volt.  Tegangan  ini

dihasilkan  oleh  regulator  yang  terdapat  pada  papan  (on-board).  Arus

maksimum yang dihasilkan adalah 50 mA. 

4. GND, pin Ground. 
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5. IOREF,  pin  ini  berfungsi  untuk  memberikan  referensi  tegangan  yang

beroperasi pada mikrokontroler. Sebuah perisai (shield) dikonfigurasi dengan

benar untuk dapat membaca pin tegangan IOREF dan memilih sumber daya

yang tepat atau mengaktifkan penerjemah tegangan (Voltage translator) pada

output untuk bekerja pada tegangan 5 Volt atau 3,3 Volt.

Arduino ATmega2560 memiliki 256 KB flash memory untuk menyimpan

kode (yang 8 KB digunakan untuk bootloader), 8 KB SRAM dan 4 KB EEPROM

(yang dapat dibaca dan ditulis dengan perpustakaan EEPROM)[21]. Arduino Mega

2560 memiliki  54 digital pin pada Arduino Mega dapat digunakan sebagai  input

atau  output,  menggunakan fungsi  pinMode(),  digitalWrite(),  dan  digitalRead().

Beberapa pin memiliki fungsi khusus, antara lain:

1. Serial, terdiri atas pin 0 (RX) dan 1 (TX), pin Serial 19 (RX) dan 18 (TX), pin

Serial17 (RX) dan 16 (TX), pin Serial15 (RX) dan 14 (TX). Digunakan untuk

menerima (RX) dan mengirimkan (TX) data  serial TTL. Pins 0 dan 1 juga

terhubung ke pin chip ATmega16U2 Serial USB-to-TTL. 

2. Eksternal Interupsi,  berupa pin 2 (interrupt 0), pin 3 (interrupt 1), pin 18

(interrupt 5), pin 19 (interrupt 4), pin 20 (interrupt 3), dan pin 21 (interrupt 2).

Pin  ini  dapat  dikonfigurasi  untuk memicu  sebuah interupsi  pada  nilai  yang

rendah, meningkat atau menurun, atau perubah nilai. 

3. SPI, terdiri dari pin 50 (MISO), pin 51 (MOSI), pin 52 (SCK), pin 53 (SS). Pin

ini mendukung komunikasi SPI menggunakan perpustakaan SPI. Pin SPI juga
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terhubung dengan header ICSP, yang secara fisik kompatibel dengan Arduino

Uno, Arduino Duemilanove dan Arduino Diecimila. 

4. LED,  berupa  pin  13.  Tersedia  secara  built-in  pada  papan  Arduino

ATmega2560.  LED  terhubung  ke  pin  digital  13.  Ketika  pin  diset bernilai

HIGH,  maka LED menyala (ON),  dan ketika pin diset bernilai  LOW,  maka

LED padam (OFF). 

5. TWI,  terdiri  atas  pin  20  (SDA)  dan  pin  21  (SCL).  Yang  mendukung

komunikasi TWI menggunakan perpustakaan  Wire. Perhatikan bahwa pin ini

tidak di lokasi yang sama dengan pin TWI pada  Arduino Duemilanove  atau

Arduino Diecimila. 

Arduino Mega2560 memiliki 16 pin sebagai analog  input, yang masing-

masing  menyediakan  resolusi  10  bit  (yaitu  1024  nilai  yang  berbeda).  Secara

default pin ini dapat diukur/diatur dari mulai Ground sampai dengan 5 Volt, juga

memungkinkan untuk mengubah titik jangkauan tertinggi atau terendah mereka

menggunakan pin AREF dan fungsi analogReference()[14].

Ada beberapa pin lainnya yang tersedia, antara lain:

1. AREF, merupakan referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan

fungsi analogReference().

2. RESET, merupakan jalur LOW ini digunakan untuk me-reset (menghidupkan

ulang)  mikrokontroler.  Jalur  ini  biasanya  digunakan  untuk  menambahkan

tombol reset pada shield yang menghalangi papan utama Arduino.

Arduino  Mega  2560 memiliki  sejumlah  fasilitas  untuk  berkomunikasi

dengan  komputer,  Arduino  lain,  bahkan  mikrokontroler  lain.  ATmega  2560
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menyediakan empat UART hardware untuk TTL (5V) komunikasi serial. Sebuah

chip  ATmega16U2 yang  terdapat  pada  papan  digunakan  sebagai  media

komunikasi  serial melalui  USB dan muncul  sebagai  COM  Port  Virtual (pada

Device komputer) untuk berkomunikasi dengan perangkat lunak pada komputer. 

Perangkat  lunak  Arduino termasuk  di  dalamnya  serial  monitor

memungkinkan data tekstual sederhana dikirim ke dan dari papan Arduino. LED

RX dan TX (pada pin 13) akan berkedip ketika data sedang dikirim atau diterima

melalui chip USB-to-serial yang terhubung melalui USB komputer (tetapi tidak

berlaku untuk komunikasi serial seperti pada pin 0 dan 1)[14].

Arduino Mega dapat diprogram dengan software Arduino IDE yang dapat

di  download  pada  situs  resmi  Arduino.  Software ini  juga  sebagai  sarana

memastikan komunikasi Arduino dengan komputer berjalan dengan benar.

2.3.1.1 Program

Arduino Mega dapat diprogram dengan software Arduino IDE yang dapat

di  download  pada  situs  resmi  Arduino.  Software ini  juga  sebagai  sarana

memastikan komunikasi Arduino dengan komputer berjalan dengan benar.

Berikut cara menggunakan Software Arduino IDE[9]:

1. Jalankan  Arduino  IDE dengan menjalankan aplikasi Arduino yang sudah

terinstal pada komputer atau laptop. Double klik program Arduino seperti

pada gambar. Gambar 2.6 merupakan gambar aplikasi Arduino IDE.
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Gambar 2. 6 Aplikasi Arduino IDE

Walaupun  tampak  seperti  program  Windows pada  umumnya,

namun  sebenarnya  program  ini  adalah  sebuah  program  Java.  Jika

ditemukan  sebuah  pesan  kesalahan,  kemungkinan  besar  pada  komputer

atau laptop belum terinstal  Java Runtime Environment  (JRE)  atau  Java

Development Kit (JDK).  Gambar Tampilan Utama Aplikasi Arduino IDE

ditampilkan pada gambar 2.7.



26

Gambar 2. 7 Tampilan Utama Aplikasi Arduino IDE

2. Pilih menu Tools Board.

Karena  Arduino yang digunakan dalam  project tugas akhir  adalah

Arduino Mega 2560, maka pilih board yang bernama “Arduino Mega or

Mega  2560” seperti  pada  gambar.  Gambar  2.8  menunjukkan  memilih

board yang digunakan.

Ga

mbar 2. 8 Memilih Board yang Digunakan
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3. Tulis sketch yang dikehendaki atau dapat memilih menu File  Examples

 Basics seperti pada gambar. Gambar 2.9 adalah contoh program led 

berkedip dan 2.10 adalah gambar sketch led berkedip.

Gambar 2. 9 Contoh Program Led Berkedip
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Gambar 2. 10 Sketch Led Berkedip
4. Klik tombol  Upload  pada  toolbar untuk mengirim  sketch atau program

tersebut  pada  Arduino seperti  pada gambar.  Gambar 2.11 menunjukkan

cara upload progam Arduino.

Gambar 2. 11 Tombol Upload

Jika program benar dan berhasil di-upload, maka akan muncul tampilan

seperti pada gambar. Gambar 2. 12 adalah tampilan saat program berhasil

di upload.
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Gambar 2. 12 Program Berhasil Dikirim

Gambar 2. 13 adalah tampilan saat program gagal di upload.

Gambar 2. 13 Program Gagal Dikirim

Apabila  program  gagal  dikirim,  yang  harus  dilakukan  adalah  meneliti

kembali program yang ditulis karena kemungkinan ada kesalahan dalam penulisan

ataupun prose inisialisasi.

2.3.2 Catu Daya

Catu daya merupakan suatu Rangkaian yang paling penting bagi sistem

elektronika. Ada dua sumber catu daya yaitu sumber AC dan sumber DC. Sumber

AC  yaitu  sumber  tegangan  bolak  –  balik,  sedangkan  sumber  tegangan  DC

merupakan sumber tegangan searah[15].

Bila dilihat dengan osiloskop maka akan menghasilkan gelombang AC dan

DC seperti pada gambar 2. 14 dan 2. 15 berikut :
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Gambar 2. 14 Gelombang tegangan AC[15]

Gambar 2. 15 Gelombang tegangan DC[15]

Sumber Tegangan Bila  diamati  sumber AC tegangan berayun sewaktu-

waktu  pada  kutub  positif  dan  sewaktu-waktu  pada  kutub  negatif,  sedangkan

sumber DC selalu pada satu kutub saja, positif saja atau negatif saja. Dari sumber

AC  dapat  disearahkan  menjadi  sumber  DC  dengan  menggunakan  rangkaian

penyearah yang di bentuk dari dioda. 

2.3.2.1 Transformator

Transformator  merupakan  suatu  alat  magnetoelektrik  yang  sederhana,

andal, dan efisien untuk mengubah tegangan arus bolak-balik dari satu tingkat ke

tingkat  yang  lain.  Pada  umumnya  transformator  terdiri  atas  sebuah  inti  yang



31

terbuat  dari  besi  berlapis  dan  2  buah  kumparan  yaitu  kumparan  primer  dan

kumparan sekunder[16].

Arus bolak-balik pada kumparan primer menimbulkan medan magnet yang

berubah-ubah dalam inti besi. Medan magnet ini menginduksi GGL (Gaya Gerak

Listrik) bolak-balik dalam kumparan sekunder.  Transformator adalah komponen

kelistrikan yang memiliki kegunaan untuk moengkonversi  tergangan tinggi AC

menjadi tegangan rendah DC. Komponen utama penyusun transformator adalah

kumparan  kawat  berisolasi  dan  inti  besi.  Transformator  terbagi  menjadi  dua

bagian  kumparan,  yaitu  kumparan  primer  dan  kumparan  sekunder[16].  Gambar

transformator  step  down  dapat  dilihat  pada  gambar  2.16  dan  gambar  dasar

hubungan transformator dapat dilihat pada gambar 2.17

Gambar 2. 16 Transformator step down[17]

Gambar 2. 17 Dasar hubungan transformator[9]
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Keterangan gambar 2.17:

V1  = Tegangan sumber, tegangan terminal primer

V2  = Tegangan terminal sekunder

N1  = Belitan primer, belitan yang berhubungan dengan sumber listrik

N2  = Belitan sekunder, belitan yang berhubungan dengan beban

E1  = Gaya gerak listrik / tegangan induksi belitan primer

E2  = Gaya gerak listrik / tegangan induksi belitan sekunder

I     = Arus listrik belitan primer

𝜙    = Fluks dalam inti trafo

Trafo Toroid

Induktor toroid adalah induktor yang dibuat pada inti atau core berbentuk

lingkaran  seperti  donat.  Jika  biasanya  induktor  berbentuk silinder  memanjang,

maka toroid berbentuk lingkaran. Biasanya selalu menggunakan inti besi (core)

yang juga berbentuk lingkaran  seperti  kue donat.  Gambar 2.18 adalah gambar

trafo toroid.
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Gambar 2. 18 Trafo Toroid[18]

Jika jari-jari toroid adalah r, yaitu jari-jari lingkar luar dikurang jari-jari

lingkar dalam. Maka panjang induktor efektif adalah kira-kira :

Dengan demikian untuk toroida besar induktansi L adalah :

Salah satu keuntungan induktor berbentuk toroid, dapat induktor dengan

induktansi  yang lebih  besar  dan dimensi  yang relatif  lebih  kecil  dibandingkan

dengan induktor berbentuk silinder. Juga karena toroid umumnya menggunakan

inti  (core)  yang  melingkar,  maka  medan  induksinya  tertutup  dan  relatif  tidak

menginduksi komponen lain yang berdekatan di dalam satu pcb[18].

2.3.2.2 Penyearah

Penyearah  adalah  proses  dimana  menjadikan  tegangan  AC  menjadi

tegangan DC, dan proses itu memerlukan suatu komponen elektronika berbahan

semikonduktor yang biasa disebut dioda. Dioda berguna untuk mengalirkan arus

satu arah. Struktur dioda merupakan sambungan semikonduktor P dan N. Salah

satu isinya adalah semikonduktor tipe-p, sedangkan sisi yang lain adalah tipe-n.

http://elektronika-dasar.web.id/wp-content/uploads/2012/08/Induktor-Toroid1.gif
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Dengan struktur seperti itu, arus hanya akan mengalir dari sisi P menuju sisi N[6].

Struktur dioda ditunjukkan pada gambar 2.19.

Gambar 2. 19 Struktur diode[15]

Pada  daerah  sambungan,  dua  jenis  semi konduktor  yang  berlawanan

ini  akan  muncul  daerah  deplesi  yang  akan membentuk gaya barier. Gaya

barier  dapat  ditembus  dengan   tegangan  +  sebesar  0.7  Volt  yang  dinamakan

sebagai  break  down  Voltage,  yaitu   tegangan  minimum  dimana  dioda  akan

bersifat sebagai konduktor atau penghantar arus  listrik. 

Dioda bersifat menghantarkan  arus  listrik  hanya  pada  satu  arah  saja,

yaitu jika kutub  anoda  kita  hubungkan  pada  tegangan  (+)  dan  kutub  katoda

kita hubungkan dengan tegangan (-) maka akan mengalir arus listrik dari anoda ke

katoda.  Jika  polaritasnya  kita  balik  (bias  mundur)  maka  arus  yang mengalir

hampir nol atau dioda akan bersifat sebagai isolator[6]

Proses menyearahkan tegangan tersebut secara garis besar dapat dibedakan

menjadi 2, yaitu penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh.

Letak perbedaannya ada di jumlah penggunaan dioda. Jika penyearah setengah

gelombang hanya menggunakan 1 buah dioda. Sementara penyearah gelombang
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penuh menggunakan setidaknya 2 buah dioda, atau menggunakan 4 buah dioda,

yang biasa dikenal dengan dioda  bridge.  Dan untuk kebutuhan catu daya semua

rangkaian  padaalat  tugas  akhir  penulis  menggunakan  catu  daya  dengan  jenis

penyearah gelombang penuh dengan 4 buah dioda.

Prinsip  kerja  rangkaian  bisa  dijelaskan  sebagai  berikut:  Saat  titik  A

mendapatkan tegangan positif  (+) dan B negatif  (-)  seperti  pada gambar 2.25,

dioda  D1  &  D3  dalam  kondisi  dipanjar  maju  karena  kaki  anoda  mendapat

tegangan positif dan D2 & D4 dalam kondisi dipanjar terbalik (off). Karena dioda

D1 & D3 dalam kondisi On, maka Arus akan mengalir dari titik A – D1 – R- D3

dan kembali ketitik B-. Tegangan yang timbul pada R merupakan tegangan output

(Vout) [15]. 

1. Penyearah gelombang penuh dengan 4 buah diode

Penyearah gelombang penuh dengan 4 buah dioda biasanya disebut dioda

bridge atau jembatan. Prinsip kerja penyearah gelombang penuh dengan 4 buah

dioda ini sama dengan penyearah gelombang penuh menggunakan 2 buah dioda.

Namun, pada penyearah sistem bridge ini, trafo yang digunakan tidak harus trafo

CT. Dioda akan bekerja secara berpasangan, jika D1 dan D3 On, D2 dan D4 kan

Off,  begitu  pula  sebaliknya.  Prinsip  kerja  rangkaian  bisa  dijelaskan  sebagai

berikut[15].

 Saat  titik A mendapatkan tegangan positif (+) dan B negatif (-) seperti pada

gambar 2.20, dioda D1 & D3 dalam kondisi dipanjar maju karena kaki anoda

mendapat tegangan positif dan D2 & D4 dalam kondisi dipanjar terbalik (off).

Karena dioda D1 & D3 dalam kondisi On, maka Arus akan mengalir dari titik
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A  –  D1  –  R-  D3  dan  kembali  ketitik  B-.  Tegangan  yang  timbul  pada  R

merupakan tegangan output (Vout). Gambar 2.20 adalah gambar dimana diode

1 dan diode 3 dalam posisi ON.

Gambar 2. 20 Dioda 1 dan Dioda 3 dalam Posisi ON[15]

 Ketika titik A mendapatkan tegangan negatif (-) dan B positif (+) seperti pada

gambar 2.21, dioda D2 & D4 dalam kondisi dipanjar maju karena kaki anoda

mendapat tegangan positif (On) dan D1 & D3 dalam kondisi dipanjar terbalik

(Off). Karena diode D2 & D4 dalam kondisi On, maka arus akan mengalir dari

titik B – D2 – R- D4 dan kembali ketitik A-. Tegangan yang timbul pada R

merupakan tegangan output (Vout). Gambar 2.21 adalah gambar dimana diode

2 dan diode 4 dalam posisi ON.

Gambar 2. 21 Dioda 2 dan Dioda 4 dalam Posisi ON[15]
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Bentuk gelombang input dan outpunya ditunjukkan pada gambar gambar 

2.22.

Gambar 2. 22 Gelombang Input dan Outputs[19]

2.3.2.3 Filter

Sinyal keluaran yang berasal  dari  penyearah gelombang yang diperoleh

masih terdapat riak (ripple) pada tegangan keluaran dari RL. Untuk memperbaiki

kualitas  penyearahan  maka  dipasang  filter  kapasitif  yang  akan  menyebabkan

komponen sinyal listrik DC diizinkan lewat dan menghilangkan komponen AC

sehingga diperoleh sinyal keluaran sesuai yang diinginkan[20].

Kapasitor dipasang secara paralel dengan resistansi beban dan bertindak

sebagai  sebuah tangki  yang menyimpan muatan  selama diode menghantar  dan

melepas muatan ke beban selama diode tidak mengalirkan arus dapat dilihat pada

gambar 2.23.



38

C

Gambar 2. 23 Simbol dan Bentuk Fisik Kapasitor[21]

(a) Simbol Kapasitor
(b) Bentuk Fisik Kapasitor

Filter  tersebut  bekerja  dengan  pengisian  kapasitor  apabila  dioda

menghantarkan arus listrik DC, dan mengeluarkan muatan listrik apabila dioda

tidak  menghantarkan  arus  listrik  DC.  Apabila  rangkaian  penyearah

menghantarkan  arus  listrik  DC,  kapasitor  akan  mengisi  muatan  dengan  cepat

sampai mendekati tegangan puncak gelombang input. 

Pada  saat  tegangan  output  rangkaian  penyearah  menurun,  kemudian

kapasitor  mengeluarkan  muatan  listrik  melalui  beban.  Sehingga  kapasitor

bertindak  sebagai  tangki  penyimpan  yang  menerima  elektron  pada  tegangan

puncak dan mensuplai  elektron pada beban ketika  output  rangkaian  penyearah

rendah[15].

2.3.2.4 Voltage Regulator (Pengatur Tegangan)

Regulator  berfungsi  untuk  mengatur  kestabilan  arus  yang  mengalir  ke

rangkaian elektronika. Regulator mempunyai seri berbeda-beda, sedangkan untuk

rangkaian  terpadu  (Integrated  Circuit)  seri  7812 yang pada  umumnya  dikenal

sebagai LM7812. LM7812 adalah rangkaian terpadu regulator yang menghasilkan

(a) (b)
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tegangan konstan sebesar XX Volt[22]. Susunan kaki IC regulator yang digunakan

pada catu daya dapat dilihat pada gambar 2. 24.

Gambar 2. 24 Susunan Kaki IC Regulator 7812[23]

Seri 7812 memiliki beberapa keunggulan dibandingkan regulator tegangan

lainnya, yaitu:

1. Seri  7812  tidak  memerlukan  komponen  tambahan  untuk  meregulasi

tegangan, membuatnya mudah digunakan, ekonomis dan hemat ruang.

2. Seri  7812  memiliki  rangkaian  pengaman  terhadap  pembebanan  lebih,

panas tinggi dan hubung singkat, membuatnya hampir tak dapat dirusak.

Dalam keadaan tertentu, kemampuan pembatasan arus piranti 7812 tidak

hanya  melindunginya  sendiri,  tetapi  juga  melindungi  rangkaian  yang

ditopangnya.

Regulator  tegangan  ini  menggunakan  prinsip  diode  zener  yang  bekerja

pada  daerah  breakdown.  Sehingga  menghasilkan  tegangan  output  yang  sama

dengan  tegangan  zener  atau  Vout=  Vz  seperti  pada  gambar.  Gambar  2.  25

menunjukkan prinsip regulator tegangan menggunakan dioda zener. 
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Gambar 2. 25 Prinsip Regulator Tegangan Menggunakan Dioda Zener[17]

Dioda zener akan memberikan tegangan  output yang relatif  tetap sesuai

dengan spesifikasi tegangan zener tersebut. Bila tegangan input yang masuk pada

LM7805 sesuai dengan tegangan minimalnya, misal 8 Volt, maka  output  zener

akan menjadi 5 V namun bila  input  berada dibawah nilai tersebut, maka zener

akan  cut-off.  Rangkaian  pass  element  dan  error  amplifier  digunakan  untuk

mengatur parameter pada rangkaian sehingga tegangan output akan tetap konstan

meskipun arus beban dan tegangan  input  berubah. IC 78XX dilengkapi dengan

thermal  protection,  yakni  jika  disipasi  daya  pada  regulator  terlalu  besar  maka

tegangan output regulator akan turun ke 0 V sampai IC dingin kembali.

Tabel 2.2 berikut ini menunjukkan beberapa tipe regulator beserta batasan

tegangannya.

Tabel 2. 2 Tegangan Input IC L7805 dan IC L7812[23]

Tipe Regulator Vin min Vin maks Vout

7805 8 V 20 V 5 V

7808 11,5 V 23 V 8 V

7812 15,5 V 27 V 12 V

7824 28 V 38 V 24 V
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Batasan nilai  tegangan masukan IC regulator  yang terdapat  dalam tabel

adalah nilai DC, bukan tegangan sekunder dari trafo. Berdasarkan tabel 2.2 diatas,

diambil  kesimpulan  bahwa nilai  tegangan  output  akan tetap  konstan meskipun

tegangan input bervariasi, namun dalam range tertentu.

2.3.3 Relay

Relay adalah suatu perangkat yang bekerja dengan sistem elektromagnetik

yang bekerja dengan menggerakan beberapa kontaktor atau suatu saklar elektronik

yang  dapat  dikendalikan  lewat  rangkaian  elektronik  lain  dan  dengan

memanfaatkan tenaga listrik sebagai energi sumbernya. Kontaktor yang tersusun

beberapa akan tertutup (ON) atau terbuka (OFF) dikarenakan efek induksi dari

magnet yang dihasilkan oleh kumparan (induktor) saat dialiri arus listrik. Gambar

2. 26 menunjukkan bagian-bagian dari sebuah relai.

Gambar 2. 26 Gambar Relay MY2N[24]

Di  dunia  elektronika,  relay  dikenal  sebagai  komponen  yang  dapat

mengimplementasikan  logika  switching.  Penggunaan  relay  elektromekanik

merupakan cara termudah untuk memutus / menghubungkan arus yang menuju ke
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beban,  yang  mana  dibutuhkan  juga  isolasi  antara  rangkaian  kontrol  dengan

rangkaian beban. 

Relay elektromekanik terdiri atas coil  (kumparan) dan kontak.  Cara kerja

relay yaitu jika coil diberikan arus listrik, maka kumparan tersebut akan menjadi

elektromagnet yang menarik kontak. Kontak dapat berupa kontak normally open

(NO) maupun  kontak  normally  closed  (NC).  Kontak  NO berarti  kondisi  awal

relay sebelum diaktifkan statusnya terbuka dan jika diberi input maka kontak akan

menutup,  sedangkan kontak NC berarti  kondisi  awal  relay  sebelum diaktifkan

berstatus tertutup[24].

Dalam rancangan alat Tugas Akhir yang dibuat, digunakan relay jenis double pole

double throw (DPDT). Dalam hal  ini,  relai  memiliki  satu  coil yang apabila  ia

diberi arus DC ia akan menginduksi kumparan dan akan menggerakkan 2 kontak

secara  bersamaan.  Digunakannya  relai  tersebut  bertujuan  agar  dapat

menggerakkan  dua  beban sekaligus.  Gambar  2.27  menunjukkan  bagian-bagian

relai  DPDT  dan  gambar  2.28  menunjukkan  bagian-bagian  dari  relai  Omron

MY2N.

Gambar 2. 27 Bagian- Bagian Dari Relai DPDT[25]
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Gambar 2. 28 Bagian-bagian dari relai Omron MY2N[25]

Pada tugas akhir ini penulis menggunakan relai merk Omron type MY2N

sebagai simulasi switch untuk menggambarkan prinsip kerja PMT dan PMS .

Berikut adalah spesifikasi dari relay MY2N dari Omron:

- Double Pole Models

- 8 Pins; 2NO + 2NC

- Imax 10A; Vmax : AC250V/DC125V

- Pilihan teg koil AC : 6/12/24/50/110/220 V

- Pilihan teg koil DC : 6/12/24/48/110 V

- Contact resistance 100 ms max.

- Operate time 20 ms max.

- Release time 20 ms max.

- Max. operating frequency Mechanical: 18,000 operations/hr

- Dimension : H28 W21,5 D36mm[25]

2.3.3.1 ULN 2803

ULN2803 adalah komponen elektronik berupa IC (Integrated Circuit) yang

terdiri  dari  8 transistor pasangan Darlington.  Komponen ini terdiri  dari  pasang
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transistor NPN Darlington memiliki fitur output tegangan tinggi common katoda

untuk  switching  beban  induktif.  Kapasitas  arus  kolektor  setiap  transistor

Darlington 500 mA. Transistor Darlington dapat diparalel untuk penggunaan arus

yang lebih tinggi. 

Penggunaan IC ULN2803 dapat diaplikasikan untuk driver relay, hammer

driver, driver lampu, driver tampilan (LED dan Gas Discharge), line driver, dan

buffer logika . ULN2803 mempunyai resistor 2,7 kΩ)  terhubung seri dengan kaki

basis setiap transistor Darlington sehingga dapat dioperasikan TTL atau 5 Volt

komponen CMOS.  Gambar 2.29 menunjukkan Logic Diagram ULN 2803 dan

gambar 2.30 menunjukkan Skematik Transistor Darlington ULN2803.

Gambar 2. 29 Logic Diagram ULN 2803[26]
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Gambar 2. 30 Skematik Transistor Darlington ULN2803[26]

Prinsip kerja transistor Darlington sebagai saklar sama seperti  transistor

tunggal  yang  berfungsi  sebagai  saklar  yaitu  ketika  transistor  dalam  kondisi

saturasi  dimana  terdapat  arus  yang  mengalir  ke  pin  basis  transistor  sehingga

memicu  transistor  dapat  menghantarkan  arus  kolektor.  Penggunaan  transistor

Darlington bertujuan untuk meningkatkan penguatan  arus basis  sehingga dapat

menghantarkan  arus  yang lebih  besar.  Besar  penguatan  arus  yang terjadi  pada

transistor Darlington dirumuskan seperti pada gambar 2.31 sebagai berikut[16]:

ßtotal = ß1 x ß2 ........................................………...............................................(2.18)

Gambar 2.31 menunjukkan gambar transidtor darlington.

Gambar 2. 31 Transistor Darlington[26]
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2.3.4 Resistor sebagai Pembagi Tegangan

Dalam  elektronik,  pembagi  tegangan  (juga  dikenal  sebagai  pembagi

potensial)  adalah  sebuah rangkaian  elektronika  linear  yang akan menghasilkan

tegangan output (Vout) yang merupakan sebagian kecil  dari tegangan masukan

(Vin). Pembagi tegangan biasanya menggunakan dua resistor atau dibuat dengan

satu potensiometer. Tegangan output tergantung dari nilai-nilai komponen resistor

atau dari pengaturan potentiometer.  Ketika pembagi tegangan diambil dari titik

tengah,  tegangan  akan  terbagi  sesuai  dengan  nilai  hambatan  (resistor  atau

potensiometer) yang di pasang. Rangkaian Pembagi Tegangan ditunjukkan pada

gambar 2.32.

Vin

0V

R1

R2

Vout

Gambar 2. 32 Rangkaian Pembagi Tegangan[27]

a. Jenis-jenis pembagi tegangan

Pembagi tegangan biasanya digunakan untuk membuat tegangan referensi,

atau untuk mendapatkan sinyal tegangan rendah sebanding dengan tegangan yang

akan diukur, dan juga dapat digunakan sebagai attenuator sinyal pada frekuensi

rendah. Untuk arus DC dan berfrekuensi rendah pembagi tegangan cukup akurat
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jika dibuat hanya dari 2 resistor, dimana respon frekuensi dengan bandwidth yang

lebar  sangat  diperlukan  (seperti  dalam  probe  osiloskop),  pembagi  tegangan

memiliki  elemen  kapasitif  yang  dapat  ditambahkan  untuk  dapat  memberikan

kompensasi  pada  kapasitansi  beban.  Dalam  transmisi  tenaga  listrik,  tegangan

kapasitif  pembagi  digunakan untuk pengukuran tegangan tinggi.  Ada beberapa

macam pembagi tegangan yang biasa digunakan yaitu :

 Pembagi  tegangan  sifat  Resistif  (menggunakan  komponen  elemen

resistansi murni)

 Pembagi  tegangan  sifat  campuran  Resistif-Capasitansi  (menggunakan

komponen elemen resistif digabung dengan komponen elemen penyimpan

muatan, contohnya adalah filter RC).

 Pembagi  tegangan  sifat  campuran  Resistif-Induktif  (menggunakan

komponen elemen resistif digabung dengan komponen elemen penghasil

GGL, contohnya adalah filter RL).

Pembagi  tegangan  sifat  campuran  Resistif-Capasitif-Induktif

(menggunakan  komponen  elemen  resistif  digabung  dengan  komponen  elemen

penghasil  GGL dan  dengan  komponen  elemen  penyimpan  muatan,  contohnya

adalah  filter  RLC).  Namun  yang  akan  dibahas  pada  dasar  teori  ini  hanyalah

pembagi tegangan berdasarkan elemen resisitif murni.

2.3.5 Ethernet Shield

Ethernet Shield pada rancangan prototype tugas akhir ini digunakan untuk

menghubungkan mikrokontroler Arduino Mega 2560 dengan jaringan komputer.
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Dalam sistem rancangan tugas akhir ini, agar Arduino Mega 2560 dapat dikrontrol

melalui  software VTScada maka Arduino Mega 2560 dijadikan Open Modbus

TCP/IP  terlebih  dahulu.  Untuk  menjadikan  Arduino  sebagai  Open  Modbus

TCP/IP maka diperlukan Ethernet Shield. Kemudian Ethernet Shield dihubungkan

dengan Router melalui jaringan LAN (Local Area Network). 

Dalam  prototype  Tugas  Akhir,  penggunaan  Arduino  Mega  2560  yang

terhubung  dengan  Ethernet  Shield  pin  50,  51,  52,  10,  dan  4  tidak  terhubung

dengan rangkaian  elektronik  lain.  Hal  ini  disebabkan oleh  pin 50,  51,  dan  52

digunakan untuk komunikasi bus SPI. Pin digital  10 digunakan untuk memilih

W5100 dan pin  digital  4  digunakan  untuk memilih  SD card.  Untuk membuat

Open  Modbus  TCP/IP  diperlukan  beberapa  pengaturan  dasar  yaitu  member

alamat  MAC  (Media  Access  Control)  dan  alamat  IP  (Internet  Protocol)  dan

diperlukan IP gateway jaringan dan subnet mask.

2.3.6 Aplikasi VT Scada

VTScada dirancang  untuk  menampilkan  satu  set  alat  pemantauan  dan

kontrol yang baik. Biasanya digunakan di peron pengeboran lepas pantai, pabrik

pengolahan air, kapal, pabrik bir, pembangkit listrik tenaga air di seluruh dunia.

Di dalam  VTScada bisa dengan mudah untuk digunakan dalam pengembangan

aplikasi  dan  bahasa  pemrograman  yang  bagus.  Dengan  ini  kita  bisa

mengoperasikan  peralatan  dengan  mudah  seperti  konfigurasi  alaram,

mendapatkan data laporan, dan data statistik. Dalam monitoringnya operator dapat

melihat peralatan status dari jarak jauh dengan via alarm telepon, email atau sms.
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Kita juga bisa membuat tag untuk peralatan kita sendiri, karena teresedia banyak

alamat I/O, alaram, data loger.

Software VTSCADA mampu  untuk  melakukan  sistem  kendali  berbasis

komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses tenaga listrik. Dapat juga

manampilkan hasil  besaran yang di ukur oleh sensor.  Selain  itu  software juga

dilengkapi oleh button ataupun switch yang mampu untuk menggerakan kontak

relay  pada rangkaian  elektronika.  Bedanya  software ini  dari  software SCADA

yang lain,  software ini  memiliki  bermacam-macam widget yang bisa membuat

tampilan HMI menjadi lebih menarik dan terkesan tidak monoton[28].


