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Laporan ini berisi tentang rancang bangun alat pendeteksi jarak aman
menonton tv dengan menggunakan atmega 8535. Adapun fungsi dari alat ini ialah
pencegahan kerusakan mata pada saat menonton televisi, memberikan informasi
jarak aman yang ideal pada saat menonton televisi. Program yang digunakan pada
alat ini adalah bahasa pemrograman C. Cara kerja alat ini ialah apabila penonton
menonton dengan jarak dekat atau jarak yang tidak baik untuk menonton alat ini
akan mengeluarkan suara/audio record aktif memberitahu bahwa penonton dalam
posisi tidak aman, yang mana akan mengalami kerusakan mata di kemudian hari
apabila selalu menonton pada jarak yang terlalu dekat atau tidak dengan jarak
standar menonton.
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