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ABSTRAK

Haryanto. 2007. ”Kendali motor pompa berdasarkan ketinggian air dengan
sensor elektroda”. Tugas Akhir. Diploma III Teknik Elektro Fakultas Teknik
Universitas Negeri Semarang.

 Kendali motor pompa berdasarkan ketinggian air dengan sensor elektroda
berbasis Mikrokontroler AT89S51 merupakan suatu peralatan yang berfungsi
untuk mengendalikan suatu perangkat yang digunakan untuk mengatur motor
pompa dalam mengisi bak berdasarkan ketinggian air
 Tujuan yang hendak dicapai adalah merakit dan menguji sistem otomatis
elektronik pengatur batas ketinggian air pada bak. Manfaat alat yang didapat dari
perakitan alat ini adalah : Memudahkan konsumen atau pemakai dalam pengisian
air pada bak karena dalam pemenuhan akan kebutuhan tersedianya air tetap selalu
terjaga, sebab pengoperasian alat hanya sekali tanpa harus menghidupkan pompa
berulang-ulang.
 Desain (software) meliputi pemrograman mikrokontroler AT89S51
dengan program ALDS dan ISP 8951. Desain rangkaian meliputi perakitan
masing-masing blok rangkaian dari rangkaian sensor, driver pompa, minimum
sistem AT89S51. Pengujian rangkaian meliputi pengujian perangkat yang dibuat,
yaitu mengukur tegangan saat ketinggian mencapai titik minimal (sensor bawah)
dan titik maksimal (sensor atas).
 Prinsip kerja dari alat ini adalah dengan memperhatikan keadaan pada
setiap sensor yang terdapat dalam bak penampung air yang dikendalikan dengan
Mikrokontroler AT89S51, apabila kedua sensor dalam keadaan tidak menyentuh
air maka pompa akan bekerja, dan ketika kedua sensor menyentuh air maka
pompa tidak bekerja, tetapi jika kedua sensor dalam keadaan yang berbeda maka
pompa tidak bekerja.
 Untuk mengetahui Persentase tingkat keberhasilan, maka dapat
diperlihatkan dengan perbandingan banyaknya percobaan dengan jumlah hasil
percobaan yang berfungsi, sehingga akan diperoleh rata-rata tingkat keberhasilan.
 Simpulan dari penelitian ini adalah dapat menghasilkan suatu alat pengisi
bak secara otomatis berbasis mikrokontroler AT89S51 dengan sensor elektronis
sehingga dapat diaplikasikan sebagai pengatur batas ketinggian air dengan tipe
digital. Saran dari penelitian ini adalah penambahan program untuk menampilkan
bilangan pecahan sehingga pengukuran akan lebih teliti, dan penggunaan display
LCD agar bisa langsung ditampilkan batas ketinggian airnya.




