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RANCANG BANGUN MESIN UJI TARIK (PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK UNTUK MENCATAT GAYA TARIK DAN REGANGAN)

BAB I
PENDAHULUAN


Latar Belakang Masalah

Teknologi material telah berkembang pesat, khususnya material teknik. Banyak material-material teknik yang baru telah ditemukan. Material-material teknik ini sangat diperlukan untuk pembuatan konstruksi mesin. Agar diperoleh suatu mesin yang kuat dan handal, diperlukan material teknik yang memiliki sifat-sifat mekanik yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Untuk mengetahui sifat mekanik material, biasanya dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap material tersebut. Salah satu pengujian material yang dapat dilakukan adalah pengujian tarik.
Pengujian tarik merupakan salah satu pengujian yang paling populer. Dari pengujian ini dapat dihasilkan beberapa data-data sifat mekanik seperti elastisitas, kekuatan luluh, kekuatan tarik dan lain-lain. Data-data sifat mekanik material ini sangat penting dalam perancangan suatu elemen mesin. 
Secara sederhana pengujian tarik dilakukan dengan cara menarik material yang diuji sampai material tersebut putus. Agar dapat dilakukan pengujian tarik, diperlukan suatu alat yaitu mesin uji tarik. 
Mesin uji tarik yang terdapat dipasaran harganya relatif mahal, baik mesin uji tarik konvensional maupun mesin uji tarik modern yang telah dilengkapi perangkat lunak. Harga mesin uji tarik yang telah dilengkapi dengan sistem perangkat lunak jauh lebih mahal dibandingkan dengan mesin uji tarik konvensional. Tetapi mesin uji tarik yang dilengkapi dengan perangkat lunak banyak dipilih oleh pengguna karena data yang diperoleh dapat dicatat dan diolah dengan mudah. Oleh karena itu, perlu dirancang mesin uji tarik yang murah tetapi dilengkapi dengan perangkat lunak pencatat data.

Tujuan

Tujuan tugas akhir ini adalah membuat perangkat lunak mesin uji tarik untuk mencatat data pengujian tarik. Data pengujian tarik yang dicatat adalah gaya tarik dan pertambahan panjang spesimen.

Batasan Masalah

Perangkat lunak yang dibuat digunakan untuk mencatat data pengujian. Data yang dicatat selama pengujian berlangsung adalah putaran dan gaya tarik. Data pengujian tersebut selanjutnya diolah menjadi tegangan dan regangan. Data tegangan dan regangan tersebut kemudian disimpan ke dalam file. Sifat mekanik seperti elastisitas, kekuatan luluh dan kekuatan tarik dicari secara manual. 

Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN

	Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II	TEORI DASAR

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan pembuatan perangkat lunak mesin uji tarik.

BAB III	PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK MESIN UJI TARIK

	Bab ini berisi tentang konstruksi mesin uji tarik, Kalibrasi Load Cell, instalasi instrumentasi mesin uji tarik dan perangkat lunak mesin uji tarik.

BAB IV	PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL PENGUJIAN 

	Bab ini berisi tentang pengujian dan analisa hasil pengujian mesin uji tarik.

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN

	Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan pembuatan perangkat lunak mesin uji tarik.
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