TERMOMETER ELEKTRONIK

Ø	PERANGKAT KERAS
Rancangan ‘Termometer Elektronik’ terdiri dari empat bagian yaitu : sensor, konversi analog ke digital, sistem minimum, dan penampil tujuh segmen. Termometer elektronik ini mengunakan mikrokontroler AT89C51 sebagai pengendali utama dalam proses pengukuran suhu.
Sensor digunakan sebagai masukan untuk mendeteksi suhu dan digunakan sebagai masukan ke mikrokontroler melalui ADC 0804. Mikrokontroler AT89C51  digunakan untuk memproses data dari sensor dan sekaligus sebagai pengendali. Pada saat itu juga mikrokontroler AT89C51 akan mengirimkan perintah ke ADC untuk mengubah isyarat analog dari sensor ke isyarat digital. Isyarat digital inilah yang akan diproses oleh mikrokontroler AT89C51. Keluaran dari mikrokontroler AT 89C51 yaitu berupa data pembacaan ADC akan ditampilkan ke penampil tujuh segmen.
Bagian yang telah diuraikan diatas. dapat digambarkan pada diagram kotak seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1 dibawah ini.
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Gambar 3.1. Diagram kotak Termometer Elektronik


Ø	PERANGKAT LUNAK

¨	Listing Program
Untuk Mengetahui lebih jelas program sistem minimum DST-51 yang menggunakan bahasa Assembly dapat dilihat pada lampiran

¨	Program Utama
Program ini terdiri atas inisialisasi dan program pengendali utama, program pengendali termometer elektronik dengan mikrokontroler, memerlukan inisialisasi yang digunakan sebagai penentu alamat awal bagi mikrokontroler. Program inisialisasi diletakkan pada awal program dengan maksud agar pada saat program dieksekusi, inisialisasi dikerjakan lebih dahulu, sehingga hal-hal yang akan difungsihkan dengan maksud-maksud tertentu telah disiapkan oleh mikrokontroler.

Penulisan  pada program inisialisasi adalah sebagai berikut:
ORG    2000H
MOV   SP,#50H		;inisialisasi SP
MOV   A,#BYTEK		;inisialisasi PPI 8255
MOV   DPTR,#REGK		;Port_A input
				;Port_B dan Port_C output
MOV   @DPTR,A

Sedangkan program pengendali utama adalah sebagai berikut:
CALL  Baca_ADC	;membaca data dari ADC
CALL  Kosong		;mengosongkan digit_1,digit_2, digit_3 dan digit_4
CALL  Kon_BCD	;mengkonversi ke BCD
CALL  Hilang 		;menghilangkan angka nol didepan
CALL  Payar		;menampilkan ke 7 segmen
SJMP  Start		;kembali ke star

¨	Subrutin Membaca Data ADC
Subrutin Baca_ADC digunakan untuk membaca data hasil konversi dari analog ke digital oleh ADC 0804. Data hasil pembacaan ini oleh mikrokontroler disimpan diakumulator yang selanjutnya dilakukan perhitungan. Dari hasil perhitungan ini ditampilkan ke 7 segmen yang menunjukkan besaran satuan dalam derajat celsius.
Untuk mengambil data digital dari ADC maka dilakukan prosedur yaitu: memerintahkan ADC untuk mengkonversi masukan analog ke digital dengan cara memberi nalar LOW ( rendah) kemasukan WR selama beberapa saat kemudian diberi nalar HIGH (tinggi) pada masukan WR. Program untuk membaca ADC dapat dilihat dibawah ini :
;**************************************************
;  Membaca data dari port A dan disimpan di Akumulator	
;**************************************************
Baca_ADC:
         mov     DPTR,#Port_A    	; DPTR memegang alamat port B
        Call       skon          	       	;  memangil skon
        movx    A,@DPTR            	;  membaca Adc hasil disimpan di A
        mov      Data_LSB,A         	; Data di A disimpan di alamat Data_LSB
        mov      Data_MSB,#00h   	; alamat Data_MSB dikosongkan
        ret

Program  untuk memberi nalar rendah dan nalar tinggi pada WR dapat ditunjukkan pada penggalan program dibawah ini.
skon:
        clr     p1.7		; WR di beri nalar rendah
        call    tunda		; menunggu selama beberapa saat
        setb    p1.7		; WR di beri nalar tinggi



¨	Konversi Biner ke BCD
Subrutin Kon_BCD digunakan untuk mengubah bilangan biner ke bilangan BCD (Binary Code Decimal). Pertama mikrokontroler mengosongkan nilai variabel Hasil_MSB, Hasil_LSB. Kemudian nilai dari variabel Data_LSB, Data_MSB tersebut dibagi dengan 10 atau 0AH sisa bagi adalah bilangan BCD dan dipindah ke alamat penampung yakni Digit_1, selanjutnya hasil bagi dibagi lagi dengan 0AH  sisa bagi adalah  bilangan BCD dan dipindah ke alamat penampung yakni Digit_2, begitu juga cara untuk mendapatkan digit_3 hasil bagi dibagi lagi dengan 0AH, untuk Digit_4 hasil bagi dari pembagian 0AH bisa langsung dimasukan ke variabel Digit_4.

¨	Subrutin Pembagian
Pada subrutin pembagian ini memiliki beberapa prosedur, untuk prosedur BAGI digunakan untuk mengosongkan hasil bagi di isi lokasi Hasil_LSB dan Hasil_MSB. Untuk prosedur ULBESAR digunakan untuk membandingkan sedang pada prosedur LBESAR digunakan untuk pengurangan, Sedangkan untuk menaikan cacahan hasil bagi adalah:
  mov   A,Hasil_LSB             ; isi register A dengan isi lokasi memori Hasil_LSB
  add    A,#01                         ; tambahkan register A dengan 1
  mov   Hasil_LSB,A             ; isi lokasi memori Hasil_LSB dengan isi register A
  jnc     ulbagi                         ; jika tidak ada carry lompat ke prosedur Ulbagi
  inc     Hasil_MSB                ; tambahkan isi lokasi memori Hasil_MSB dengan 1

¨	Subrutin Payar
Subrutin payar penampil akan melakukan pengisian akumulator, kemudian meng-AND-kan akumulator dengan bilangan 0Fh.Sedangkan untuk menghidupkan 7 segmen yang diinginkan dengan cara meng-OR-kan akumulator dengan data payar yang diletakkan di MSB untuk 7 segmen yang diinginkan. Data payar untuk digit_1, digit_2, digit_3 dan digit_4  adalah 70h, B0h, D0h, dan E0h. Kemudian angka BCD dan data payar dikeluarkan melalui port B. Proses tersebut akan dilakukan secara berulang-ulang mulai pengisian akumulator dengan data digit_1 sampai data digit_4. Setelah melakukan perintah-perintah tersebut subrutin payar akan melakukan pemanggilan subrutin tunda.






