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INTISARI

Penggunaan peralatan elektronik seperti lampu penerangan ataupun perangkat

listrik lainnya semakin meningkat. Pada umumnya setiap peralatan elektronik

memiliki tombol saklai' yang letaknya berada di dekat peralatan sehingga pengguna

harus mendekat untuk mengaktifkannya.

Pada makalah ini akan dijelaskan perancangan sebuah sistem pengendali iarak

jauh peralatan elektronik secara nyala/mati menggunakan Komunikasi Jala-Jala /

Power Line Carrier (PLC) sebagai metode komunikasi antar modul. Selain untuk

pengendalian jarak jauh, sistem ini juga dapat digunakan untuk pemantauan suhu

raangan.

Cara ketja sistem yang dibuat ialah dengan cara mengirimkan data termodulasi

Frequency Shift Keying (FSK) yang berisi perintah atau kondisi suhu ruangan

melalui komunikasi jala-jala, data tersebut dilewatkan melalui kabel bertegangan 220

VAC. Pengujian sistem pada saluran listrik bertegangan 220 VAC dengan titik

terjauh sepanjang 85 meter berhasil dilakukan karena sistem memiliki mekanisme

collision detection yaitu sebuah algoritma untuk memastikan perintah yang

dikirimkan ke modul slave berhasil diterima. dengan cara mengirim ulang perintah

sebanyak sepnluh kali pengiriman jika modul master belum mendapat ack dari
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modul slave. Sistem ini terdiri dari dua buah modul master dan empat buah modul

slave, yang mana setiap modul master dapat mengendalikan dua buah modul slave.

Setiap modul master dan modul slave dirancang dengan mikrokontroler ATmega8535

sebagai komponen pengendali utama. Sistem yang dibuat dapat dipakai di saluran

bertengangan 220 VAC satu fasa, dan dapat berkomunikasi secara half-duplex dengan jarak

terjauh 85 meter.

Kata Kunci: Sistem pengendali beban AC. Pemantau suhu. Komunikasi jala-jala, Power

line carrier.

1
. PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tujuan dan latar belakan dari sistem

yang dibuat

1
.
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. Tujuan

Merancang dan merealisasikan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk

mengendalikan peralatan elektronik secara nyala atau mati dan dapat melakukan

pemantauan suhu ruangan berbasis mikrokontroler melalui media komunikasi jala-

jala.
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. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknik elektronika, semakin meningkat pula

penggunaan peralatan elektronik seperti lampu penerangan ataupun kipas angin.

Pada umumnya setiap peralatan elektronik memiliki tombol saklar yang letaknya

berada di dekat peralatan untuk mengaktifkannnya.

Dalam suatu lingkungan kerja jarak antar ruang pada umumnya saling

berjauhan, maka tidak efektif apabila harus berjalan jauh sekedar untuk

mengaktifkan peralatan elektronik tersebut, yang tentunya akan boros waktu dan

tenaga. Ataupun secara konvensional dapat dibuat suatu sistem saklar jarak jauh,

akan tetapi sistem tersebut akan membutuhkan banyak kabel yang digunakan untuk

perpanjangan tombol saklar yang akan memboroskan biaya, selain itu dalam proses

pembuatan instalasi kabel saklar yang merepotkan.

Berdasar permasalahan ini, telah dibuat sebuah sistem pengendali jarak jauh

melalui media kabel listrik PLN bertegangan AC 220 V dengan frekuensi 50-60 Hz.
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