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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Sistem kontrol (control system)

Sistem kontrol adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengendalikan,

memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem.[1] Sistem kontrol terbagi

menjadi 2 bagian yaitu :

1. Sistem kontrol lup terbuka (Open loop control system)

Sistem kontrol lup terbuka adalah suatu sistem yang keluarannya tidak

mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Artinya, sistem kontrol terbuka

keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukan.

Sistem kontrol lup terbuka dapat dilihat pada gambar 2.1

Masukan Keluaran

Gambar 2.1 Sistem kontrol lup terbuka[1]

Gambar 2.1 menunjukan sistem kontrol lup terbuka yang terdiri dari :

1. Kontroler yaitu masukan untuk mengubah perubah yang dikendalikan

menjadi nilai acuan.

2. Plant adalah sistem suatu variabel yang dikendalikan.

Dalam suatu sistem kontrol terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan

dengan masukan acuan. Jadi, untuk setiap masukan acuan berhubungan

Kontroler Plant
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dengan operasi tertentu, sebagai akibat ketetapan dari sistem tergantung

kalibrasi. Dengan adanya gangguan, Sistem kontrol lup terbuka tidak dapat

melaksanakan tugas sesuai yang diharapkan. Sistem kontrol lup terbuka

dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluaran

diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal.

2. Sistem lup tertutup (Closed loop control system)

Sistem kontrol lup tertutup adalah sistem kontrol yang sinyal keluarannya

mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol lup

tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik yaitu untuk

memperkecil kesalahan sistem. Sistem kontrol lup tertutup dapat dilihat pada

gambar 2.2

Masukan Keluaran

Gambar 2.2 Sistem kontrol lup tetutup[1]

Prinsip kerja dari sistem kontrol lup tertutup tidak jauh berbeda dengan lup

terbuka, dimana pada lup tertutup terdapat penambahan berupa sensor pada

keluarannya. Sensor ini memberikan umpan balik kepada masukan setiap

terjadinya perubahan keluaran agar keluarannya selalau konstan.  Sebagai

contoh umumnya mesin bekerja diawasi oleh operator untuk menjaga agar

sistem tetap pada keadaan yang diinginkan, dan ketika terjadi perubahan

pada sistem, operator akan melakukan langkah – langkah awal pengaturan

sehingga sistem kembali bekerja pada keadaan yang diinginkan. Dengan

Kontroler Plant
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sistem ini, peran operator dapat digantikan dengan memasang sensor yang

akan selalu memberikan umpan balik setiap perubahan yang terjadi.

2.2 Sistem Kelistrikan Mobil

Sistem kelistrikan mobil merupakan bagian yang sangat penting pada suatu

kendaraan, karena kinerja sistem ini berhubungan dengan sistem yang lain. [2]

Berikut ini adalah komponen kelistrikan mobil :

1. Baterai

Baterai berfungsi sebagai sumber arus searah (Direct Current/ DC) pada

sistem kelistrikan otomotif. Peran baterai sangat penting, hal ini digunakan

sebagai pemicu awal untuk menghidupkan mesin. Baterai yang umum

digunakan sebagai sumber tenaga pada sistem kelistrikan otomotif adalah

berkapasitas tegangan 12 V, 45 Ah. Baterai mempunyai 2 kutub, yaitu kutub

positif (+)  dan kutub negatif (-).

2. Sekring (fuse)

Sekring adalah suatu komponen kelistrikan yang berfungsi untuk membatasi

beban arus yang berlebihan. Selain itu, untuk menghindari kerusakan pada

rangkaian saat terjadi konsleting atau hubungan singkat. Dengan adanya

sekring rangkaian kelistrikan, bola lampu, kabel-kabel, relay, fleser, dan yang

lainnya tidak akan rusak bila terjadi kelebihan arus atau terjadi hubungan

singkat karena sekring akan putus terlebih dahulu.

3. Pengedip (Flase)

Pengedip digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus secara

otomatis pada rangkaian lampu tanda belok sehingga lampu akan berkedip.
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4. Relay

Relay adalah saklar elektrik yang digunakan untuk memutus dan

menghubungkan arus secara elektrik. Cara kerjanya, apabila dialiri arus listrik

maka kumparan di dalam relay berubah menjadi magnet sehingga kontak

poin akan terhubung, dan apabila aliran listrik di putus maka kontak poin

akan tertarik terbuka.

Ada dua jenis relay yang umum digunakan yaitu relay jenis terbuka dan

tertutup. Relay terbuka akan bekerja apabila dialiri arus listrik maka kontak

poin akan terhubung sedangkan untuk relay tertutup apabila dialiri arus listrik

kontak poin akan terputus.

2.3 Sistem Penerangan dan Instrumen

Sistem penerangan dan instrumen pada mobil digunakan untuk menerangi

pengendara baik di malam hari maupun di siang hari.[3] Komponen sistem

penerangan dan instrumen serta pemberi isyarat antara lain :

1. Lampu sen kiri

Lampu sen kiri berfungsi untuk memberi tanda kepada pengemudi lain

bahwa mobil akan membelok ke kiri.

2. Lampu sen kanan

Lampu sen kanan berfungsi untuk memberi tanda kepada pengemudi lain

bahwa mobil akan membelok ke kanan.

3. Lampu senja,

Lampu senja berfungsi sebagai penerang dan penanda bagi kemudi lain

akan adanya mobil ini pada saat senja.
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4. Lampu besar pendek

Lampu besar pendek berfungsi sebagai penerang jalan jarak pendek bagi

pengendara pada saat perjalanan malam hari.

5. Lampu besar panjang

Lampu besar panjang berfungsi sebagai penerang jalan jarak jauh bagi

pengendara pada saat perjalanan malam hari. Lampu ini juga biasanya

digunakan sebagai lampu isyarat/tembak ketika mobil hendak

mendahulai.

6. Lampu mundur (Artret)

Lampu mundur berfungsi sebagai penanda bagi pengemudi lain bahwa

kendaraan sedang berjalan mundur. Umumnya lampu mundur

dikombinasikan dengan sensor suara.

7. Lampu rem

Lampu rem berfungsi sebagai penanda bagi pengemudi lain bahwa

kendaraan ini sedang mengerem (akan berhenti).

8. Wiper

Wiper berfungsi untuk membersihkan kaca, baik bagian depan maupun

bagian belakang dari debu dan kotoran yang menghalangi pandangan

pengemudi.

9. Motor air wiper

Motor air wiper ini berfungsi untuk menyiram kaca, baik bagian depan

maupun belakang sehingga mudah dibersihkan oleh wiper.

10. Klakson

Klakson berfungsi sebagai bel bagi pengemudi lain untuk minggir atau

berhati-hati dengan adanya kendaraan ini.
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11. Spedometer

Spedometer merupakan alat pengukur kecepatan kendaraan sehingga

pengemudi dapat mengetahui kecepatan kendaraan yang dijalankan.

2.4 Diagram sistem kelistrikan

Diagram sistem kelistrikan pada mobil yang umum digunakan adalah

sebagai berikut :

1. Rangkaian Sen dan hazard

Gambar 2.3 Rangkaian sen dan hazard[4]

Gambar 2.3 merupakan rangkian sen dan hazard yang terdiri dari komponen

flasher dan switch yang di rangkai seri dan dihubungkan dengan baterai.

2. Rangkaian Lampu Kepala

Gambar 2.4 Rangkaian lampu kepala[4]

Gambar 2.4 merupakan rangkian lampu kepala yang terdiri dari komponen

fuse, switch dan relay yang di rangkai seri dan dihubungkan dengan baterai.
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3. Rangkaian Kelakson

Gambar 2.5 Rangkaian klakson[4]

Gambar 2.5 merupakan rangkian klakson yang terdiri dari komponen fuse,

switch tombol, kunci kontak dan relay yang di rangkai seri dan

dihubungkan dengan baterai.

4. Rangkaian Lampu rem

Gambar 2.6 Rangkaian lampu rem[4]

Gambar 2.6  merupakan rangkian lampu rem yang terdiri dari komponen

fuse, saklar rem dan relay yang di rangkai seri dan dihubungkan dengan

baterai.
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5. Rangkaian Lampu kota

Gambar 2.7.Rangkaian lampu kota[4]

Gambar 2.7 merupakan rangkian lampu kota yang terdiri dari komponen

fuse, switch dan relay yang di rangkai seri dan dihubungkan dengan

baterai.

2.5 Sistem Kontrol  Kelistrikan Konvensional

Sistem kontrol ini berfungsi untuk mengontrol semua kelistrikan pada mobil

dari sistem penerangan sampai instrumen.  Semua komponen kelistrikan dan

instrumen umumnya dirangkai secara konvensional yaitu dengan

menggunakan kabel pada setiap komponen elektriknya, sehingga hal ini

membutuhkan banyak rangkaian kabel dari ruang kemudi menuju sisi depan

dan belakang. Banyaknya kabel tentu sangat merepotkan pada saat perakitan

maupun perawatan ketika ada jalur yang rusak. Oleh karena itu perlu adanya

suatu rangkaian yang bisa menyederhanakan jumlah penghantar kabel yang

lebih sedikit. Gambar 2.8 merupakan rangkaian konvensional komponen

elektrik
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Gambar 2.8 Rangkaian elektrik mobil konvensional

2.6 Catu Daya (Power Supply)

1. Prinsip kerja catu daya

Catu daya merupakan pemberi sumber daya bagi perangkat elektronika.

Perangkat elektronika ini menggunakan arus searah yang stabil agar dapat

digunakan dengan baik. Baterai adalah sumber catu daya arus searah yang

paling baik. Namun untuk aplikasi yang membutuhkan catu daya lebih besar,

sumber dari baterai tidak cukup. Sumber catu daya yang besar adalah sumber

bolak-balik dari pembangkit tenaga listrik. Untuk itu diperlukan suatu
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sumber AC dan inverter yang dapat mengubah arus bolak-balik menjadi arus

searah. [5]

2. Penyearah (Rectifier) dengan dua dioda

Gambar 2.9 memperlihatkan Penyearah gelombang dengan dua dioda

menggunakan tranformator CT (Center Tap).

Gambar 2.9 Penyearah gelombang dengan dua dioda[5]

Prinsip kerja rangkaian penyearah gelombang penuh dengan dua dioda

diperlihatkan pada gambar 2.9. Transformator CT dapat memberikan output

tegangan  bolak-balik pada kedua terminal output sekunder terhadap

terminal CT dengan level tegangan yang berbeda fasa 180°. Pada saat

terminal output transformator pada dioda pertama (D1) memberikan sinyal

puncak positif maka terminal output pada dioda kedua (D2) memberikan

sinyal puncak negatif. Pada kondisi ini D1 pada posisi forward dan D2 pada

posisi reverse. Sehingga sisi puncak positif dilewatkan melalui D1. Sehingga

terminal output pada D2 memberikan sinyal puncak positif, maka terminal

output transformator pada D1 memberikan sinyal puncak negatif D1 posisi

reverse dan D2 pada posisi forward. Sehingga sinyal puncak positif

dilewatkan melalui D2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.9

tentang penyearah gelombang penuh.
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Gambar 2.10 output penyearah gelombang penuh[5]

3. Pengaturan Tegangan (voltage regulator)

Pengatur tegangan berfungsi menyediakan suatu tegangan keluaran searah

tetap yang tidak dipengaruhi oleh perubahan tegangan masukan, arus beban

keluaran, dan suhu. Pengatur tegangan adalah salah satu bagian dari

rangkaian catu daya searah. Dimana tegangan masukannya berasal dari

tegangan keluaran filter, setelah melalui proses  penyearahan tegangan

menjadi searah. Pengaturan tegangan ini bekerja dengan menurunkan

tegangan menggunakan transformator step down menjadi 5 V. Yang

sebelumnya telah disearahkan dengan 2 buah dioda (dioda bridge) kemudian

difilter oleh kapasitor. Tegangan yang telah difilter (disaring) masih belum

stabil dan belum menghasilkan tegangan 5 V. Di sinilah IC regulator

dipasang untuk menurunkan dan menstabilkan tegangan menjadi 5 V.

Kapasitor  dipasang sebagai penghilang noise (ripple bolak-balik yang masih

terbawa).

2.7 LED (Light Emitting Dioda)

LED adalah dioda yang dapat memancarkan cahaya pada saat mendapat arus

bias maju (forward bias). LED merupakan salah satu jenis dioda yang hanya
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dapat dialiri arus listrik satu arah. LED akan memancarkan cahaya apabila

diberikan tegangan listrik dengan konfigurasi forward bias. Berbeda dengan

dioda pada umumnya, kemampuan mengalirkan arus pada LED cukup

rendah yaitu maksimal 20 mA. Apabila LED dialiri arus lebih besar dari 20

mA maka LED akan rusak, sehingga pada rangkaian LED dipasang sebuah

resistor sebagai pembatas arus. Simbol dan bentuk fisik dari LED dapat

dilihat pada gambar 2.11

Gambar 2.11 Simbol dan bentuk fisik dari LED[6]

LED memiliki 2 buah kaki  yaitu kaki anoda dan kaki katoda. Kaki anoda

memiliki ciri fisik lebih panjang dari kaki katoda pada saat masih baru,

kemudian kaki katoda pada LED ditandai dengan bagian bodi pada LED.

Kaki anoda dan kaki katoda pada LED disimbolkan seperti pada gambar

2.11. Pemasangan LED agar dapat menyala adalah dengan memberikan

tegangan bias maju yaitu dengan memberikan tegangan positif ke kaki anoda

dan tegangan negatif ke kaki katoda. Konsep pembatas arus pada dioda

adalah dengan memasangkan resistor secara seri pada salah satu kaki LED

agar arus yang mengalir tidak melebihi batas yang dianjurkan yang

menyebabkan LED terbakar.
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2.8 IC multiplexer

IC multiplexer berfungsi untuk mengubah data masukan dari ruang kemudi

berupa deret paralel menjadi deret serial. Yang tujuannya untuk mentransfer

data secara serial, kemudian data serial tersebut di transfer ke sisi bagian

depan dan belakang kendaraan, sehingga dapat menghemat media transfer

data. Gambar 2.12 memperlihatkan IC multiplexer

Gambar 2.12 IC multiplexer[7]

IC multiplexer miliki komponen inputan paralel dalam bentuk data digital

dari 0 sampai 7, dan 1 data keluaran dalam bentuk deret digital yaitu X, dan

komponen pembuka alamat masing-masing input yaitu : A, B, dan C. IC ini

menggunakan catu daya kerja 3 sampai 18 Volt

2.9 IC Demultiplexer

IC demultiplexer berfungsi untuk mengubah data masukan berupa deret

serial, menjadi deret pararel. yang tujuannya untuk mendapatkan data secara

pararel. sesuai dengan data input aslinya yang merupakan inputan dari IC

multiplexer. Lambang QA sampai QH merupakan keluaran  IC demultiplexer

yang digunakan untuk proses kontrol selanjutnya, proses ini dikenal dengan
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nama SIPO (Serial input Paralel Output). SIPO digunakan untuk membuka

data yang ditransfer secara serial oleh suatu media penghantar, baik berupa

gelombang cahaya, maupun suara. Konfigurasi pin IC demultiplexer dapat di

lihat pada gambar 2.13

Gambar 2.13 konfigurasi pin demultiplexer[8]

IC demultiplexer terdapat 2 buah inputan yaitu pin 1 dan 2 atau A dan B,

komponen  keluarannya yaitu QA sampai QH, clear, dan clock. IC ini

bekerja pada tegangan 5 volt, dengan sifat logika clear adalah aktif rendah,

clock aktif tinggi, dan input aktif tinggi.

2.10. Resistor

Resistor adalah salah satu komponen elekronika yang berfungsi untuk

menahan arus yang mengalir dalam suatu rangkaian/sistem elekronika.[9]

Resistor mempunyai harga resistansi yang cukup banyak, mulai dari

beberapa ohm di belakang koma sampai beberapa mega ohm didepan koma.

Rating daya yang tertinggi ada yang mencapai beberapa ratus watt dan yang

terendah 0,1watt. Rating daya ini sangat penting untuk di ketahui, sebab ia

menunjukkan daya maksimum yang bisa dialiri arus listrik tanpa
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menimbulkan panas yang berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan

pada resistor tersebut.

2.11 Counter

Counter digital adalah suatu teknik penghitungan data input yang berupa

clock atau pulsa menjadi keluaran dalam bentuk desimal, maupun biner.

Untuk counter dalam bentuk desimal dapat menghitung pulsa bilangan

biner sampai 10 (1010), sedangkan untuk jenis counter biner dapat

menghitung pulsa sampai keluaran mencapai hitungan biner 16 (1111) dan

kembali lagi ke hitungan 0 (0000). Berikut adalah konfigurasi pin IC

Counter yang merupakan salah satu jenis IC Counter biner desimal dapat di

lihat pada gambar 2.14

Gambar 2.14 : Konfigurasi pin IC Counter[10]

IC Counter memiliki dua bagian, yaitu bagian A dan B, yang masing-masing

memiliki fasilitas clock, reset, enable, dan empat bit data output counter.

Grafik keluaran sistem counter dapat dilihat pada gambar 2.15.
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Gambar 2.15 Grafik keluaran IC Counter[10]

2.12 Clock

Clock adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi menghasilkan

pulsa dalam satuan waktu. Sistem kerjanya adalah dengan memanfaatkan

proses pengisian dan pembuangan suatu kapasitor yang dirangkai dengan

resistor. Konfigurasi IC clock dapat di lihat pada gambar 2.16

Gambar 2.16 Konfigurasi IC clock[11]

IC Clock bekerja pada tegangan 5 sampai 18 V. Memiliki pin output yang

berupa pulsa yaitu pada pin 3, selain itu terdapat juga fasilitas reset. Untuk

menghasilkan clock/pulsa secara periodik, IC ini dikombinasikan dengan

komponen resistor dan kapasitor seperti tampak pada gambar 2.17.
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Gambar 2.17. Rangkaian IC clock/pulsa[11]

Nilai frekuensi yang dihasilkan dari IC clock dapat ditentukan dari

kombinasi RA,RB,dan C sebagai berikut :

………….……..……………………… (2.1)

di mana :

F : Frekwensi

RA : Resistor A

RB : Resistor B

C : Kapasitor

Sedangkan untuk periode dapat dihitung dengan :

………….….……..………………….………… (2.2)

1,44F
C  xR )2(R 


A B

Hz


