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ABSTRAK

Salah satu permasalahan besar Negara Repulik Indonesia yang belum bisa

tertangani sampai saat ini adalah mengenai kelangkaan energi bahan bakar yang

didukung oleh semakin meningkatnya populasi masyarakat Indonesia. Dan hal ini

masih saja berlangsung meskipun pemerintah telah melakukan impor dengan nilai

triliunan rupiah per tahunnya untuk mencukupi kebutuhan energi bahan bakar

tersebut. Sehingga perlu dicarikan solusi cerdas sebagai pemecahanya, antara lain

adalah pemanfaatan energi Surya akan di aplikasikasikan melalui  pembuatan Kompor

energi Surya (KES).

Metode yang digunakan dalam pembuatan KES ini melaui beberapa

tahapan, dimana tahap pertama adalah studi literatur untuk mendapatkan informasi

sebagai referensi dan acuan awal dalam proses perancangan. Tahap ke dua adalah

survey untuk mengetahui harga dari bahan untuk pembuatan KES. Tahap yang ke tiga

adalah tahap perancangan desain dari KES dengan menggunakan rumus – rumus

fisika dan Matematika untuk mendapatkan ukuran dan anailisa yang sesuai. Tahap

selanjutnya adalah pembuatan kompor berdasarkan nilai nilai yang didapatkan dari

perhitungan pada tahap desain sebelumnya. Dan tahapan yang terakhir adalah tahap

uji lapangan dan analisa untuk melihat hasil nyata dari KES.

Luaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan program ini adalah berupa

produk sebuah Kompor Energi Surya yang hemat, aman dan mampu meningkatkan

produktivitas industri rumah tangga, serta diharapkan sebagai salah satu solusi cerdas

bagi Negara Indonesia untuk keluar dari krisis Energi Bahan Bakar.

Kata Kunci  : Kelangkaan Energi,Pemanfaatn Energi,Kompor Energi Surya, Solusi

Cerdas,Hemat.
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KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha

Penyayang, kami memulai penyusunan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “ Kompor

Energi Surya Sebagai Solusi  Keterbatasan Bahan Bakar Minyak dan Gas pada

Industri Rumah Tangga “ ini dengan maksud menuangkan ide – ide yang ada dalam

pikiran sebagai apresiasi anak bangsa untuk ikut andil dalam memberikan solusi

cerdas terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh negara kita Indonesia, yakni

mengenai masalah kelangkaan bahan bakar yang akhir – akhir ini seringkali

diperbincagkan.

Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha yang

diharapkan mampu meminimalisir kelangkaan energi bahan bakar yang terjadi saat

ini, diantaranya yaitu melakukan impor dengan nilai triliunan rupiah per tahunnya.

Akan tetapi permasalahan tersebut masih saja dirasakan berat oleh seluruh lapisan

masyarakat, terutama kebanyakan masyarakat Indonesia yang kalangan ekonomi

menengah ke bawah yang kebanyakan menggunakan bahan bakar minyak tanah untuk

kebutuhan rumah tangga ataupun untuk menjalankan industri rumah tangga. Hal ini

dirasakan berat karena harga dari bahan bakar tersebut yang semakin meroket dari

waktu ke waktu.

Dengan demikian, negara ini perlu mencari solusi cerdas dalam

penanganan masalah yang terjadi bukan berbalik semakin mencekik ekonomi

kebanyakan masyarakat, diantaranya adalah melalui pemanfatan energi matahari

sebagai suplay energi tanpa batas yang diaplikasikan penggunaanya pada alat yang

bernama kompor. Dimana kita tahu bahwa seluruh lapisan masyarakat di Indonesia

tidak ada yang terelakkan dari penggunaan satu alat tersebut.

Prinsip kerja dari Kompor Energi Surya (KES) ini adalah dengan

memanfaatkan pantulan sinar matahari pada kaca yang difokuskan pada suatu titik,

sehingga nantinya produk yang dihasilkan mempunyai efektifitas panas lebih tinggi,

hemat, aman, bebas polusi dan lebih murah dari pada kompor yang dipakai oleh

masyarakat pada umumnya.
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 Dan diharapkan produk KES ini nantinya dapat meringankan beban

masyarakat terhadap lilitan harga bahan bakar yang semakin membubung tinggi. Serta

nantinya dapat meningkatkan produktivitas industri rumah tangga tanpa merusak

lingkungan.

Dalam proses pembuatan KES ini, kami menyampaikan ucapan

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang – orang disekitar kami yang selalu

mendukung dan membantu kinerja kami, baik secara moril maupun materil hingga

prototype ini dapat terselesaikan. Khususnya untuk Bpk. Prof. Drs.Nur Iriawan,

MIKomp, Ph.D yang setia membimbing, memantau dan tak pernah lelah memberi

motivasi kepada kami agar selau semangat dan berusaha keras untuk menghasilkan

produk yang terbaik. Tidak lupa juga sahabat – sahabat kami yang ada di jurusan

Teknik Mesin ITS yang selalu memberi motivasi disaat kami mengalami masa – masa

kejenuhan, selalu membantu untuk memberikan ide – ide cemerlang yang layak untuk

di pertimbangkan dalam pembuatan KES ini dan yang terpenting adalah orang tua

kami yang tak pernah lelah memberikan untaian doa untuk mengatarkan kesuksesan

putra putrinya. Semoga Allah membalas semuanya dengan berlipat pahala.

Dan yang terakhir, semoga produk yang kami hasilkan dapat bermanfaat

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tim penulis/ pelaksana kegiatan
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BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Seperti yang ada saat ini suplai energi surya dari sinar matahari yang diterima

oleh permukaan bumi sebenarnya sangat luar biasa besarnya yaitu mencapai 3 x

1024 joule pertahun. Jumlah energi sebesar itu setara dengan 10.000 kali konsumsi

energi di seluruh dunia saat ini (Minto,2006).

Siapapun yang memerintah di Indonesia harus menghadapi krisis produksi

bahan bakar minyak yang terus menurun, beban impor minyak dan subsidi bahan

bakar minyak yang mencapai Rp 63 triliun per tahun (Santosa,Iwan,2004).

Kompor adalah salah satu alat pengguna bahan bakar yang sering digunakan

oleh masyarakat. Baik kompor yang menggunakan bahan bakar minyak maupun

bahan bakar gas.

Kompor yang baik tentunya harus mempunyai keamanan dan keefektifan.

Kompor yang sering dilihat terkadang menimbulkan banyak polusi dan juga

membahayakan penggunanya. Menggunakan kompor berbahan bakar minyak dan

gas juga membutuhkan biaya yang cukup besar dalam pemakaiannya.

Dilihat dari keefektifannya, kompor berbahan bakar minyak dan gas

menimbulkan polusi serta rawan akan terjadinya kebakaran. Dengan adanya hal-

hal tersebut, tentunya membuat pengguna berat untuk menggunakannya. Berbeda

dengan kompor energi surya yang hemat energi, bebas polusi serta tidak rawan

kebakaran.

Dalam hal ini penerapan teknologi cahaya oleh kaca akan diaplikasikan pada

kompor energi surya (KES) dengan harapan dapat meringankan biaya yang

dihabiskan pengguna kompor berbahan bakar minyak dan gas. Model kompor yang

akan dibuat akan dianalisa untuk merancang sebuah kompor yang aman dan

efektif.
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1.2 PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah pada pembuatan kompor ini adalah :

1.  Bagaimana Pemanfaatan pantulan energi pada kaca yang difokuskan pada

satu titik membuat KES lebih lebih aman, efektif dan berenergi tinggi.

2 Menganalisa efisiensi kalor yang terdapat pada KES dibandingkan dengan

Kompor biasa.

1.3 TUJUAN PROGRAM

Tujuan program ini adalah untuk :

1 Membuat desain KES agar lebih aman, efektif dan berenergi tinggi, dengan

sistem tenaga surya memanfaatkan pantulan energi pada kaca yang difokuskan

pada satu titik dan dimensi kompor.

2 Mengetahui efisiensi kalor yang terdapat pada KES dibandingkan dengan

Kompor biasa.

1.4 LUARAN YANG DIHARAPKAN

Luaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan program ini adalah berupa

produk sebuah kompor energi surya yang aman dan nyaman, serta mampu

meningkatkan produktivitas industri rumah tangga.

1.5 KEGUNAAN PROGRAM

Kegunaan program ini adalah :

1. Memberikan kenyamanan kepada para pengguna kompor dalam

    Pemakaiannya khususnya industri rumah tangga.

2 .Membuat rancangan kompor energi surya yang bebas polusi dan hemat

    energi

3. Membantu para pengguna kompor untuk meringankan beban yang dipikul

selama menggunakan kompor.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem kerja kompor dimaksudkan untuk memanaskan suatu system kerja

dikatakan  ideal untuk kompor jika ia mempunyai sifat-sifat. :

• Ukuran yang saling ada kesesuaian dengan komponen lainnya..

• Dapat menjamin serta menjaga keamanan dari bahaya    kebakaran.

• Tidak membutuhkan biaya yang besar untuk pengguna dalam

pengoperasiannya.

Sistem kerja yang dipakai oleh kompor ditinjau dari energi yang digunakan untuk

pengoperasiannya adalah memakai bahan bakar minyak dan gas. Pada kompor

bahan bakar minyak dan gas tenaga yang dibutuhkan untuk pengoperasiannya

datang dari tenaga minyak dan gas yang harganya  relatif mahal

Harga bahan bakar minyak dan gas yang relatif mahal, serta terbatasnya

pasokan energi yang tidak dapat diperbaharui tersebut. Akan berpengaruh  kepada

kenyamanan dari pengguna kompor.

Pada saat dioperasikan, kompor energi minyak dan gas juga menghasilkan

polusi udara yang berupa asap hitam. Bahan bakar minyak dikatakan energi yang

kurang ramah lingkungan mengingat kadar polusinya cukup tinggi bila terjadi

proses pembakaran.
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BAB III

METODOLOGI PELAKSANAAN

III.1.METODOLOGI PROGRAM

1.Studi Literatur

 Pada tahap ini merupakan proses pencarian data dan referensi yang akan

dijadikan acuan untuk proses perancangan. Dalam studi literatur ini dititik- beratkan

pada desain kompor dan juga pantulan energi surya. Karena pada hal-hal tersebut

yang akan diterapkan pada kompor ini.

2.Survey.

 Kegiatan survey merupakan salah satu cara untuk mengetahui harga bahan-

bahan kompor energi surya dan kebutuhan yang diperlukan dalam proses perancangan

dan pembuatan kompor. Tentunya survey ini juga menjadi bahan pertimbangan dalam

menganalisa dan merumuskan suatu ide guna pembuatan kompor.

3.Perancangan desain atau gambar.

 Pada tahapan ini perancangan awal dilakukan. Data yang diperoleh dari study

literature dan survey dipadukan untuk perancangan.dalam perancangan akan

menggunakan perhitungan fisika untuk menganalisa pantulan-pantulan energi surya

yang mengenai kompor.  Setelah itu dibuat sket atau gambar rancangan untuk proses

pembuatan.

4.Pembuatan kompor.

 Setelah perancangan selesai, gambar hasil perancangan digunakan sebagai

acuan dalam pembuatan kompor. Pembuatan ini dilaksanakan di Workshop

Manufaktur Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. Langkah-

langkah dalam pembuatan kompor ini, kita memakai pelat besi sebagai rangka dasar,

pelat besi tersebut dipotong sesuai ukuran yang diinginkan dan dilas sesuai rancangan

awal. Pasang besi teralis ke pelat besi tersebut. Kemudian Aluminium dipasang diatas

besi teralis. Untuk kaca dipotong sesuai keinginan dan di lem diatas Aluminium.

Nantinya  energi matahari yang mengenai kaca akan dipantulkan ke titik fokus

kompor energi surya yang berbentuk parabola.
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5.Pengujian lapangan dan analisa.

 Kompor yang sudah terbentuk diuji di halaman depan Jurusan Teknik Mesin

FTI-ITS. Dilakukan sebanyak satu kali pengujian. Hal ini dimaksudkan untuk melihat

kondisi sebenarnya hasil dari perancangan.

III.2 PELAKSANAAN PROGRAM

Bulan

No Agenda 1 2 3 4 5 6

1 Studi Literatur. xxxx

2 Desain Produk.  xxxx

3 Pembuatan Produk.   xxxx

4 Kalibrasi Produk.   xxxx xxxx

5 Pengujian Lapangan.     xxxx

6 Analisa.      xxxx

III.2.1WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

 Pelaksanaan pembuatan Kompor Energi Surya ini di mulai pada tanggal 9

April 2007 di Bengkel Bapak Mardjianto. Jl.Tuwowo Rejo 8/8 Telp (031)3719932.

III.2.2.TAHAPAN PELAKSANAAN

1 Pembuatan kelengkungan pada besi teralis, Teralis di potong pada ukuran 60 cm.

2 Pembuatan lubang tempat baut pada ujung-ujung teralis dengan ukuran 0,5 mm

3 Pembuatan lempengan pelat tebal 0,2 mm di buat melingkar dengan diameter 30

cm.

4 Pemotongan seng sesuai ukuran yang di inginkan .

5 Pembuatan Kaki untuk Kompor Energi Surya, Koaki KES di buat dari bahan Besi

siku ukuran 4x4x3.lebar kaki ukuran 70 cmx 70 cm.
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6 Pemberian roda pada kaki KES.

7 Pemotongan Cermin sesuai ukuran yang di inginkan.

8 Pemasangan seng di atas pelat besi.

9 Pemasangan kaca diatas seng.

10 Pemasangan Parabola pada kaki parabola dengan penghubung Ball joint.

11 Pemasangan Tempat menaruh benda.

12 Kompor Energi surya siap digunakan.

III.2.3 INSTRUMEN PELAKSANAAN

1. Teralis strip 4x¾x6

2. Teralis siku 4x4x3 inti

3. Plat Besi Avalan

4. Seng 0,2 x 9 x 3

5. Cermin 60x250

6. Ball joint

7. Roda kaki

8. Mur dan Baut

9. Plat Kaki

10. Pipa besi penyangga

11. Plat Diameter 34 cm

12. Baut Baja

13. Cat meni

14. Avian dan Kuas

15. Dempul

16. Piringan penyangga tiang

17. Ring Besi

18. Lem Besi Dextone

19. Pipa besi

20. Lem Epikol

21. Lem Cermin
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Gambar 1.Diagaram Alur Pelaksanaan Program.
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BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

 Dari Program Kreatifitas Mahasiswa yang  kita buat kali ini dihasilkan sebuah

Kompor Energi Surya (KES) sebagai solusi keterbatasan bahan bakar minyak dan gas

pada industri rumah tangga yang hemat dan ramah terhadap lingkungan.

 KES yang kita buat mempunyai dimensi parabola dengan diameter 140 cm

dan mempunyai jarak fokus dari pusat parabola setinggi 60 cm. Pada dasarnya panas

yang dihasilakan tidak difokuskan pada satu titik, akan tetapi pada suatu daerah atau

luasan dibawah lingkaran besi penyangga. Kerangka pada parabola dibuat dari teralis

strip 4x¾x6 yang dipotong menjadi 60 cm sebanyak 60 batang, dan untuk bahan

teralis siku 4x4x3 inti dipotong menjadi 50 cm sebanyak 4 buah sebagai kerangka

kaki kompor. Pada masing - masing kaki kompor dipasang sebuah roda untuk

mempermudah mobilisasi dari kompor pada saat penggunaan. Sedangkan untuk

mendapatkan panas yang diinginkan kita menggunakan bahan dari cermin sebagai

pemantul cahaya yang difokuskan pada suatu daerah, dimana cermin tersebut

dipasang dengan cara dilem pada lengkungan parabola yang dibuat dari bahan seng

yang di lengkungkan. Sebelum kaca dilem pada lempengan seng tersebut, kaca

dengan 60x250 cm dipotong menjadi 60 buah cermin bentuk trapesium dengan

dimensi panjang bagian terkecil 1,4 cm dan dimensi panjang bagian terbesar 6,7 cm..

Potongan-potongan cermin tersebut dipotong lagi menjadi 15 buah cermin kecil

dengan lebar masing – masing adalah 4 cm. Sedangkan untuk mempermudah gerakan

dari KES , maka dilakukan pemasangan ball joint.

 KES akan mempunyai nilai makasimum apabila digunakan pada siang hari,

langit cerah dengan batasan waktu antara pukul sepuluh pagi sampai pukul dua siang.

Pada saat uji coba yang pertama, Fokus yang kami rencanakan jatuh pada ukuran 60

cm dari dasar fokus. Ternyata jatuh pada ukuran 50 cm dari dasar fokus sehingga kita

merubah ketinggian dari fokus dari ukuran 60 cm menjadi ukuran 50 cm. Hal ini

kemungkinan disebabkan oleh bergesernya lekungan dari plat strip atau juga ketidak

telitian dalam pemasangan cermin ke parabola.
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ANALISA

Pada pengujian yang kami lakukan pada pukul 11.00 wib di Jurusan Teknik

Mesin FTI-ITS dengan volume air sebanyak 1,5 liter dan lama waktu pemanasan

adalah 30 menit dihasilkan suhu air sebesar 70 derajat celcius. Hal ini berbeda hasil

pemanasan dengan apa yang kita pelajari. Kemungkinan yang menyebebkan hasil

analisa berbeda dengan teori adalah pembuatan plat yang parabola yang sedikit

melenceng serta pemasangan potongan kaca yang banyak salah dikarenakan

permukaan parabola  yang tidak datar dalam hal ini kita menggunakan seng.

 Effisiensi kompor Energi surya

Pendidihan air sebanyak 1.5 liter

Temperature = 70 ºC

Waktu pendidihan Rata-rata = 20 menit

Q= m .Cp. T

Dimana :

Q= Kecepatan perpindahan panas

M=masa Zat

Cp = panas jenis zat

T= Perbedaan temperature

Q=1500 gr x 1 cal/gre.ºC x(70-0) ºC.

Q=105.000 cal / 20 menit

Q=87,5 cal / detik

Karena dasar tempat air bewarnahitam maka nilai emisitas atau e=1. maka rumus

perpindahan panas radiasi menjadi sebagai berikut:

Q=  T4

Dimana;

Q= kecepatan perpindahan panas

 = Tetapan bostman
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T= temperatur absolut

Q= 5.67x10(-8)  W/m² ºK(4)x (70+273)4 ºK

Q=656.24 W/m²

Effisiensi parabola

Q=656.24 W/m²x0.6=782,41 W/m²

Q=112,85 cal/ detik/ m²

Luas bidang parabola=luas cermin yang dipakai

3,7022 m²

Q=112,85 cal/ detik/ m²x 3,7022 m²=417,81 cal/detik

Effisiensi pemanfaatan (hasil guna)=

87,5/417.81 x 100%=20,94 %.

Effisiensi kompor Biasa

Temperatur air 1,5 liter = 100 ºC

Waktu pendidihan = 20 menit

100/500 x 100%= 20 %
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1  Kesimpulan

Dari Program Kreativitas Mahasiswa yang  telah menghasilkan Kompor

Energi Surya ( KES ) yang hemat, efisien, ramah lingkungan, dan aman dari bahaya

kebakaran. KES yang telah dihasilkan ini hemat energi karena tidak menggunakan

bahan bakar fosil dan memanfaatkan energi dari sinar matahari yang melimpah.

Efisiensi yang dapat dicapai oleh KES ini ádalah pada saat hari cerah, matahari

bersinar cukup terik, dan pada pukul sepuluh pagi sampai pukul dua siang. KES

inipun juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap yang menimbulkan

polusi udara serta cukup aman dari bahaya kebakaran  karena tidak menggunakan

nyala api dalam penggunaannya.

Effisiensi Kompor Energi surya ini lebih baik dibandingkan dengan kompor

Biasa yaitu kompor Energi Surya 20,94 ºC sedangkan Kompor biasa 20 ºC. Itupun

belum dihitung untuk penggunaan Minyak tanahnya untuk kompor biasa.

V.2  Saran

Untuk kesempurnaan dari KES ini perlu adanya pengujian lebih lanjut. Dan

perlu adanya sosialisasi ke masyarakat agar alat  KES ini dapat dikenal oleh masyakat

luas dan juga dapat digunakan oleh masyarakat Luas.
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LAMPIRAN
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Gambar1 .Desain Poster Kompor Energi Surya
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Data kompor Energi Surya

Diameter parabola 140 cm
Fokus parabola 50 cm
Tinggi kaki parabola 25 cm
Potongan cermin 780 potong
Diameter penyangga 30 cm

Gambar 2. Rancangan Kompor Energi Surya.
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Gambar 3. Luaran Kompor Energi Surya.
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Gambar 4. Pembuatan Rangka Parabola.

Gambar 5. Pengeleman Kaca.
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Gambar 6. Tempat Dudukan Dandang.

Gambar 7. Pembuatan kaki Kompor.
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LAPORAN KEUANGAN
PEMASUKAN

NO SUMBER PEMASUKAN

1. Dikti Rp. .6.000.000

PENGELUARAN

NO JENIS BARANG JUMLAH HARGA

1. Bahan habis pakai
22. Teralis strip 4x¾x6

23. Teralis siku 4x4x3 inti

24. Plat Besi Avalan

25. Seng 0,2 x 9 x 3

26. Cermin 60x250

27. Ball joint

28. Roda kaki

29. Mur dan Baut

30. Plat Kaki

31. Pipa besi penyangga

32. Plat Diameter 34 cm

33. Baut Baja

34. Cat meni

35. Avian dan Kuas

36. Dempul

37. Piringan penyangga

tiang

38. Ring Besi

39. Lem Besi Dextone

40. Pipa besi

41. Lem Epikol

42. Lem Cermin

12 Batang@ Rp. 22.000

2 Batang@ Rp. 46.000

2 Buah@ Rp. 200.000

3 meter@ Rp 20.000

1 buah

1 buah

1 set

140 Buah@ Rp 800

4Buah@Rp 40.000

1 Buah@Rp 50.000

2 Buah@ Rp200.000

4 Buah@2500

1 Buah @50.000

1 Buah @Rp.20.000

½ kg@10.000

1 Buah@Rp 80.000

1 Buah@Rp.25.000

5 Buah@Rp 5.000

2Meter@Rp50.000

2Buah@Rp.37.500

2Buah@Rp.80.000

Rp. 264.000

Rp.   92.000

Rp. 400.000

Rp.   60.000

Rp. 600.000

Rp.   90.000

Rp.   27.500

Rp. 112.000

Rp.   160.000

Rp.   50.000

Rp. 400.000

Rp.   10.000

Rp.   50.000

Rp.   20.000

Rp.   10.000

Rp.   80.000

Rp.   25.000

Rp.   25.000

Rp. 100.000

Rp.   75.000

Rp. 160.000

mailto:kg@10.000
mailto:Buah@Rp.25.000
mailto:2Meter@Rp50.000
mailto:2Buah@Rp.37.500
mailto:2Buah@Rp.80.000
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2. Peralatan penunjang PKM

1. Poster ukuran  A3

2. Poster Ukuran A2

3. Pengelasan

4. Cetak Foto 3 R

2 Buah@Rp.12.000

1 Buah @Rp.200.000

-

15 buah@Rp.1.500

Rp.   24.000

Rp.  200.000

Rp  550.000

Rp. 22.500

3. Perjalanan

1. Ongkos Kirim

2. Transportasi

(Teralis strip,Siku dan

plat besi avalan)

-

Rp.  160.000

Rp.  250.000

4. Lain-lain
1. Ongkos Potong

2. Ongkos Pembuatan

3. Penggandaan Proposal

4. komunikasi

5. Maket

6. Sewa Komputer

7. rencana Pembuatan
Parabola

(Teralis strip,Siku dan
plat besi avalan)

5 Buah@Rp.10.000

-

1 buah

-

-

Rp.284.000

Rp 200.000

Rp.  50.000

Rp 300.000

Rp. 500.000

Rp. 150.000

Rp. 450.000

JUMLAH Rp.5.960.500

mailto:Buah@Rp.12.000
mailto:buah@Rp.1.500
mailto:Buah@Rp.10.000
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