BABV

KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh seIama perancangan dan
pembuatan skripsi beljudul " Perancangan dan Realisasi Seterika Berbasis
Mikrokontroler". Dari perencanaan dan pembuatan skripsi ini dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
Perbagian alat

1.

?

Rangkaian Infrared dapat bekeIja dengan baik dalam keadaan

terhalang maupun tidak. Dimana rangkaian rel:eiver dapat
menghasilkan level tegangan sesuai dengan logika low dan High
pada input mikrokontroler, pengujian dapat dilibat pada tabel 4.1.

? Rangkaian mikrokontroler Ire driver menuju Ire SSR dapat bekerja
dengan baik dimana perintah dapat diolah oleh driver ke level
tcgangan yang sesuai untuk aktivasi SSR.

?

Mooul DS2760 dapat mengukur suhu dengan cukup tepa!,
pengujian dapat dilihat pada tabel 4.4.

2.

Dari ke 4 pilihan pengaturan suhu yang disediakan, sistem berhasil
mengatur elemen pemanas untuk ON pada suhu yang dirancang
(error 0%) . Namun untuk keadaan OFF bam tercapai saat teIjadi
peningkatan suhu sekitar 1- 2% dari suhu yang dirancang,

pengujian dapat dilihat pada tabe14.5, 4.6, 4.7, dan 4.8.
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3.

Dari pengujian pendeteksi saat kondisi OFF selaIu selama >= 1
detik, pada saat kondisi OFF tidak terjadi delay. (Untuk sensor
pendeteksi gerak, telab dibuktikan babwa jika terdapat bola yang
menghalangi Tx Dan Rx selama lebih dari 1 detik maka elemen
peruanas akan OFF, dan bila bola tidak lagi menghaIangi Tx dan

Rx mill elemen peruanas langsung ON), pengujian dapat dilihat
pada tabe14.9 dan 4.10.
4.

Dari seluruh pegujian yang dilakukan tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa alat yang dirancang bekeIja dengan baik sesuai

yang dibarapkan.
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