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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini baterai aki adalah salah satu media penyimpan enegi

listrik yang banyak sekali menfaatnya didalam kehidupan sehari-hari.

Diantaranya sebagai sistem kelistrikan sepeda motor,mobil,penggerak

dinamo stater, lampu jalan dan lain sebagainya. Baterai aki memiliki nilai

tegangan v-min(tegangan minimum) dan v-max(tegangan maximum) yang

harusnya di perhatikan disaat proses pemakaian baterai aki tersebut.

Terkadang kita menggunakan baterai aki hingga melewati batas minimum

v-min tersebut atau melebihi tegangan v-max saat charging. Kondisi ini

jika dibiarkan terus menerus maka akan berdampak pada ketahanan dan

keawetan dari baterai aki tersebut.Contoh aplikasi nyata di lapangan

adalah pada Solar Cell charging lampu jalan. Oleh sebab itu dari latar

belakang tersebut maka dirancanglah “Solar Cell Charging 2 Baterai

Lampu Jalan Berbasis FPGA”,dimana sistem ini dapat membatasi

penggunaan dari baterai aki tersebut jika baterai aki telah mencapai

tegangan v-min saat penggunaan dan pemutus tegangan charging pada saat

baterai aki telah mencapai v-max. Dengan sisten kontrol ini maka

diharapkan penggunaan baterai aki dapat di atur secara otomatis oleh field-

programmable gate array (FPGA) yang mana akan meningkatkan usia

baterai aki tersebut. FPGA disini akan bertindak sebagai pusat kontrol

penghubung dan pemutus saklar pada solar cell ataupun pada lampu jalan

tersebut

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas masalah yang timbul dari tugas akhir ini adalah:

a. Bagaimana menentukan nilai tegangan minimum dan maximum yang

tepat untuk memutus dan menyambung saklar pada 2 baterai aki.

b. Bagaimana merancang sistem kontrol 2 baterai aki menggunakan FPGA.
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c. Bagaimana menguji sistem kontrol pengaturan charging dan saat lampu

jalan menyala..

1.3 Tujuan

a. Menentukan nilai tegangan minimum dan maximum baterai aki dengan

komparator.

b. Merancang sistem kontrol FPGA sebagai pusat kontrol alat keseluruhan,

merancang sistem charging dan penggunaan disaat lampu  menyala.

c. Menguji unjuk kerja sistem kontrol charging.

1.4 Batasan Masalah

Agar masalah yang diteliti sesuai dengan sumber daya: waktu, biaya,

tenaga, maka pembahasan hanya meliputi:

a. Komparator

b. Sistem kontrol utama berbasis FPGA

c. Bahasa pemprogaman VHDL

d. Software Xilink ISE

e. Kontrol penggunaan baterai acu saat tegangan Min. dan tegangan Max.

f. 2 Baterai Acu 12v 5Ah Panasonic / Yuasa

g. Saklar penghubung dan pemutus arus tegangan pada solar cell dan lampu.

h. DT Sense Light Sensor

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian tugas akhir ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

1. Metode literatur

yaitu metode yang berfungsi sebagai pedoman dan landasan teori data-data

observasi dan tanya jawab yaitu dengan cara studi perpustakaan dan buku-

buku yang ada kaitannya dengan hal yang akan dibahas.

2. Diskusi

yaitu dengan bertanya langsung ke narasumber dengan masalah ini dan

kepada dosen pembimbing.
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3. Eksperimen

Melakukan percobaan dengan perancangan alat agar bisa berjalan

sebagaimana mestinya.

4. Metode observasi

yaitu metode untuk memperoleh data dengan mengamati langsung dan

mencatat hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan secara lengkap

dan sistematis. Sehingga hasil pengamatan tersebut dapat digunakan dalam

penulisan laporan


