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Abstraksi :
Udara sangat penting bagi tubuh manusia, namun pada saat sekarang ini udara
tidak dapat mensirkulasi dengan baik, sehingga pada saat berada dalam ruang
kelas terasa kurang nyaman. Pentingnya suatu pertukaran udara pada saat
dikeluarkan dari tubuh manusia dan pertukaran udara pada saat dihirup oleh
tubuh manusia. Untuk itu dibutuhkan suatu alat elektronika yang dapat
digunakan sebagai pengendali sirkulasi udara, sehingga pada saat berada dalam
ruang kelas terasa lebih nyaman dan dapat dikendalikan secara otomatis. Pada
umumnya alat pengendali sirkulasi udara saat ini hanya menggunakan saklar.
Sedangkan pada masa sekarang ini dalam kehidupan manusia tidak dapat
dipisahkan dari perangkat komputer, sehingga dibuatlah suatu alat pengendali
sirkulasi udara melalui DB- 25 berfungsi sebagai pengendali alat sirkulasi udara
dengan menggunakan bahasa pemrograman Delphi 7 dan menggunakan empat
buah kipas sebagai output. Sumber tegangan pada rangkaian pengendali
sirkulasi udara sebesar +5V DC sampai +12V DC, kemudian sumber tegangan
masuk ke blok pengendali tegangan utama yang terdiri dari penurun tegangan,
penyearah tegangan dan pengatur tegangan. Setelah itu sumber tegangan masuk
ke blok kendali yang terdiri dari Peripheral dan saklar, kemudian masuk kembali
ke blok pengendali utama untuk diproses dan dapat mengaktifkan 4 buah kipas
pada output. Arus yang dihasilkan oleh tegangan 5 V masuk ke kaki relay untuk
mengaktifkan masing-masing relay dan arus yang dihasilkan oleh tegangan 12 V
masuk ke kapasitor dan ICLM7812 agar tegangan yang masuk tetap stabil,
antara DB-25 dan kaki basis pada transistor diberi nilai hambatan 1 kilo ohm
dan emitor dihubungkan ke ground. Basis pada transistor akan mendapat
tegangan pada saat port data diaktifkan yang diatur melalui bahasa
pemrograman delphi 7, sehingga tegangan 12 V dapat masuk ke bagian output
dan mengaktifkan empat buah fan. DB-25 sebagai pengendali sirkulasi udara
dalam ruang kelas dengan menggunakan bahasa pemrograman delphi 7, dapat

memanfaatkan perangkat komputer jenis mikroprosessor 8088. Selain dalam
ruang kelas dapat digunakan dalam ruang rumah dan ruang kantor dengan
mengganti ukuran kipas yang lebih besar, sehingga dalam ruangan terasa lebih
dingin dan nyaman.

