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Ringkasan/Summary

DESAIN IUNGKU TIPE HISAP DAN PENUKAR PANAS UNTUK PEMBANGKITAN PANAS

PENGERINGAN SERTA OPTIMASINYA MENGGUNAKAN KENDAL1 LOGIKA FUZZY

ABSTRAK

Dalam penelitian tahun kedua ini telah dilaksanakan desain kendali logika

fuzzy sebagai salah satu instrumen atau alat untuk melakukan proses optimasi

sistem. Sistem yang akan diopt'malkan adalah pembangkit panas penger;ngan

berupa tungku tipe hisap dan penukar panas (heat exchanger) Desain kendali log;ka

fuzzv berupa perangkat elektronik yang dibangun dari komponen (device) elektroniL

berupa sensor 5HT75, LCD 16x2, Keypad 4x4, mikrokontroler DT51 minimum

system, mikrokontroler DT-51 low cost, akuisisi data PC dan driver motor AC yang

letdiri atas zera crossing detector dan triac oplocouplet Disarnping desain perangkat

keras thardware) iuea dilakukan desain perangkat lunak (software) dan perwajahan

sistem kendali baik simulator maupun program kendali logika fuzzynya'

Pengembangan perangkat lunak pengendalian logika fuzzy dilakukan dengan

melibatkan program assembler, delphi 7, command prompt, hiper terminal dan

downloader DT-s1. Pengujian dilakukan baik secara parsial maupun secara

terintegrasi dan menunjukkan fungsi yang baik seperti hasil rekaman sensor sHT75

yang ditampilkan pada LCD 16x2 maupun monitor PC dalam mode akuisisi daia'

Proses input nilai acuan (set point) luga dapat diperagakan melalui keypad 4x4

clengan bantuan tampilan LcD 16x2 atau melalui PC pada program kendali logika

fuzzy. Sistem akuisisi data mode jalur serial yang melibatkan PC menuniukkan fungsi

yang baik dan driver motor AC yang mengatur tegangan keluaran sebagai mode

pengendalian. Hasil pengujian sistem kendali logika fLlzzy menuniukkan proses

pengendalian Vang berlangsung dengan baik dengan nilai kesalahan (steadv state

error) sebesar 3%, respon waktu pengendalian (response time) sekitar I menit 38

detik tanpa adanya kondisi overshoot dan undershoot dalam mencapai nilai acuan

(set pojnt).

Kara kunci: clesdin kendoli, perongkot elektronik, logiko fuzzy' rcsponse time, steady
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Prakata

Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan pujl syukur ke hadjra!

Allah sWT yang telah me impahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan laporan in i.

Laporan ini menyajikan kegiatan Penelitian H bah Bersaing yang dibiayai dari

Dana DP2M tahun anggaran 2012 DlKTl. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menin8katkan

kapasitas penelitian para dosen sehingga dapat menghasilkan inovasi y:ng berdaya guna

bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Pelaksanaan keglatan ini dilakukan dl Laborator um Kontrol dan lnstrumentasi

FATETA iPB dan FAPERTA UNG serta pengujiannya di Unrt Pengeringan Desa luta

Kecamatan Batudaa (abupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo. Keglatan ini merupakan

wujud penelitian yang berorientasi pada produk (Perangkat Kendal Elektronik) sebagai

bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pelaksana adalah dosen di jurusan

Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Negerl Gorontalo yang mengasuh

program stud yakni Sl Agroteknologi, Agrobisnis, D3 Agronomi sena D3 Teknologi Hasll

Demikian pengantar mengenai kegiatan peneliiian ini semoga dapat bermanfaal

khususnVa dalam bidanc teknik pengendalian pengeringan hasil pertanian. Terima kasih

diucapkan kepada semua pihak yang membantu ierlaksananya kegjatan ini

Gorontalo, 28 September 2012
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BAB I. PENDAHUTUAN

Latar Belakang

Salah satu pengering tipe hibrid yang banyak di kembangkan adalah

mekanisme efek rumah kaca dengan kombinasi sumber panas surya dan biomassa

Pengering jenis ini memiliki keuntungan dari segi biaya operasional pembangkitan

panas yang rendah karena memanfaatkan ketersediaan energi surya dan biomassa

yang melimpah di negara tropis.

Penggunaan sumber energi panas dengan sistem kombinasi dimaksudkan

untuk mengatasi kondisi ketersediaan sinar surya yang terpengaruh oleh cuaca

cuaca mendung, hujan dan saat malam hari menyebabkan tidak tersedianya energi

sLrrya sehingga perlu digantikan oleh sumber energi lain seperti biomassa

Penggunaan energi biomassa dilakukan dengan teknik konversi Panas melalui sebuah

tungku pembakaran. Panas Vang dihasilkan pada tungku kemudian diarahkan ke

ruang pengering melalui mekanisme penukar panas. Energi lain yang digunakan

adalah listrik Lrntuk menggerakkan kipas, sistem kontrol dan instrumen ringan

iainnya. Penggunaan energi listrik diupayakan sekecil mungkin mengingat komponen

biayanya yang relatif mahal.

Upava upava meminimalkan penggunaan energi berbiaya mahal dan

memaksimalkan penggunaan energi yang mLlrah untuk proses pengeringan yang

optimurn adalah konsep yang harus diterapkan pada sebuah disain sistem

pengeringan- Kendala yang sering ditemukan pada kasus penggunaan energi

biomassa dengan sistem konversi panas tungku adalah suplai panas yang fluktuati{

dan ketidakpraktisan penanganan khususnya arang pada disain tungku konvensional

Pemanfaatan peralatan pengering da daerah Gorontalo berlangsung seiring

dengan !paVa peningkatan pendapatan masyarakat pada sektor peftanian,

perkebunan, peternakan dan perikanan. Komoditas pada sektor tersebut umumnya

memerlukan proses pengeringan seperti, gabah, jagung, kacang tanah, cengkeh,

panili, kopi, kopra, kakao, silase dan wafer pakan ternak serta ikan, rumput laut

Proses pengeringan dalam hal ini diperlukan untuk memperoleh mutu komoditas

sesuai tuntutan mutu perdagangan dan sekaligus menghindarkan komoditas dari

kerusakan pasca panen. Pengusahaannya dapat berupa unit pengolahan skala kecil

lsmall Processing Llnit) seienis pabrik skala kecilyang mengolah hasil pertanian dan

perikanan menjadi produk akhir yang siap dijual di supermarket (Kamaruddin, 2007)

sumber energi biomassa (terbarukan) juga tersedia bahkan melimpah

memjliki kandunganseperti tongkol jagung tempurung kelapa yang secara teknis

kalor Vang tinggi. Potensi ini sevogyanya dimanfaatkan untuk

Lata nltibdh lhn Tdhur

menggantikan bahan


