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BAB I
PENDAHULUAN

 Latar Belakang Masalah							Dalam kurva waktu terakhir ini ada pengembangan dan pembaruan kegiatan praktikum pengenalan pengaturan dalam program studi Teknik Komputer. Pembaruan tersebut dalam hal melengkapi alat yang sesuai dengan modul praktikum tersebut. Guna untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka alat untuk acara pertemuan praktikum dibuat. Acara pertama untuk praktikum ini adalah Pengatur RPM Motor DC ikal tertutup (closed loop). Pengatur RPM Motor dc dapat dengan cara memanfaatkan hadirnya tegangan kepada motor tersebut. Selain itu dapat juga menggunakan sistem pemulsaan, yaitu pulse dapat dihasilkan dari rangkaian  PWM (Pulse Width Modulation). Dengan menggunakan rangkaian PWM motor dapat diatur dengan sistem lebar pulsa. Dalam hal lebarnya teratur dan stabil, maka motor dapat berputar dengan stabil. Karena digunakan untuk peranti praktikum, maka rangkaian dirancang sedemikian ringkas. Motor yang digunakan adalah jenis motor dc/ searah. Jenis motor dc yang digunakan adalah motor dc dari mesin jahit dan daya yang dibutuhkan juga cukup besar. Pemanfaatan motor dc disini dimaksudkan untuk beban atau output. Karena daya yang dibutuhkan motor tersebut dapat digunakan untuk tegangan 30 V. Jadi pemanfaatan motor dc disini sudah cukup baik untuk peranti praktikum. Karena latar belakang tersebut maka penulis memberi judul peranti pengatur motor dc ikal tertutup (closed loop control system) untuk praktikum pengenalan pengaturan.		
		 
 Tujuan
Tujuan pembuatan Proyek Akhir ini adalah :
	Dapat membuat peranti praktikum pengenalan pengaturan yang dapat menunjukkan usaha melakukan pengaturan kerja motor, dalam hal ini adalah motor dc.
	Memahami konsep perancangan dan aplikasi pembuatan rangkaian pengaturan RPM motor dc ikal tertutup (Close Loop).

Dapat melakukan pengaturan kecepatan RPM motor dc dengan menggunakan rangkaian PWM (Pulse Width Modulation), sehingga motor dc dapat berputar dengan stabil.							
 Batasan Masalah									Alat pengatur RPM motor dc dengan sistem pengatur ikal   tertutup (closed loop control system) dibuat untuk mengatur RPM dan menstabilkan putaran dari motor dc tersebut. Pengendalian atau pengaturan laju putar motor dc ini nmenggunakan teknik lebar pulse yang didapatkan dari modulasi dari rangkaian PWM (pulse width modulation). Adapun batasan masalah dari alat ini hanya dapat digunakan untuk motor dc saja yang mempunyai tegangan dc. Dalam menentukan frekuensi PWM dapat distel sampai lebih tinggi dari 100 kHz. 

