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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di dunia elektronika dan
telekomunikasi pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan, hal ini terbukti dengan
adanya bermacam-macam penemuan yang baru dan canggih yang dapat meminimalisirkan dan
mengefektifkan waktu serta tenaga. Tidak hanya dimanfaatkan untuk bidang computer saja, era
globalisasi menuntut manusia untuk menciptakan sebuah sistem pengontrolan yang memudahkan
untuk manusia untuk memakainya. Salah satunya padasistem, keamanan kapal, sistem keamanan
pada kapal saat ini tergolong sudah sangat lengkap dan canggih apalagi pada kapal-kapal perang
atau kapal militer yang sudah dilengkapi dengan sistem yang begitu dahsyat dan keamanan yang
hebat..
Misalnya saja pada tempat sampah yang banyak disebar baik di lokasi-lokasi umum maupun
dilokasi yang resmi masih di anggap kumuh dan disepelekan sebelah mata, alangkah baiknya
dimanfaatkan untuk sebagai sumber energi listrik dengan memanfaatkan sampah yang ada
didalamya sebagai sumber listrik dengan cara di bakar, maka dari itu dengan di perancangan dan
pembuatan  alat ini masyarakat akan rajin untuk membuang sampah didalam tempatnya, karena
masyarakat sambil membuang sampah bisa juga memanfaatkan energi listrik tersebut.
Maka dari itu pada kesempatan kali ini  penulis mencoba untuk merancang sebuah alat
otomatisasi yang berfungsi sebagai alat pembangkit energi listrik memanfaatkan energi panas
dari pembekar sampah,yang manaapabila pembakar sampah menghasilkan energi panas maka
keluar dan di deteksi oleh piltier. Dan solar cellskemudian energi panas dirubah menjadi energi
listrik dan menyalurkan ke modul penyimpanan energi, maka LCD akan penampilkan tingkatan
energi listrik yang dihasilkan, apabila modul penyimpanan daya kurang dari 20% maka buzzer
secara otomatis berbunyi.
Prinsip kerja dari Termoelektrika dalah menghasilkan energi listrik dimana  ketika perbedaan
temperatur terjadi antara dua material semi konduktor yang berbeda , elemen termoelektrik ini
akan menghasilkan perbedaan tegangan Prinsip ini dikenal dengan nama efek seeback yang
merupakan fenomena kebalikan dari efek peltier TEC (Thermoelectrik Cooling) .Pada alat ini
manusia akan lebih mudah memperoleh sumber energi listrik di daerah yang tidak mempunyai
sumber listrik seperti di tempat umum
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