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Alat Ukur Listrik
- Alat Ukur Kumparan Putar
bekerja atas dasar prinsip kumparan listrik yang ditempatkan
dalam medan magnet yang berasal dari magnet permanen.
Jika arus yang mengalir pada kumparan adalah
I amper, maka besarnya gaya pada tiap sisi
kumparan adalah :
T= B x A x I x N
T = Torsi (Nm)
B = kerapatan fluk magnet (Wb/m²)
A = luas efektik koil (m²)
I = arus ke kumparan putar (A)
N = jumlah belitan

Untuk Amper meter dan Voltmeter DC dan AC

Kelebihan dan kelemahan alat ukur kumparan putar jenis magnet
permaen adalah sebagai berikut :
Kelebihan:
1.Memerlukan daya rendah
2.Skala seragam dan dapat dirancang untuk melampaui 270
3.mempunyai rasio torsi / berat tinggi
4.dapat dimodifikasi dengan bantuan shunt dan tahanam shunt seri
untuk memperbesar batas ukur arus dantegangan
5.tidak mempunyai kehilangan hysterisis
6.Peredaman dengan arus eddy sangat efektif
7.Karena medan yang bekerja pada alat ukur sangatkuat, alat ukur
tidak banyak dipengaruhi oleh medanmagnet luar.

Kelemahan :
1.Karena kontruksi yang bagus dan perlunya kecermatan
permesinan dan peraki tandari berbagai suku cadang,alat ukur ini
lebih mahal disbanding dengan alat ukur besi putar.
2.Beberapa kesalahan (error)terjadi karena pegas controldan
magnet permanent yangsudah tua atau lama pemakaiannya

Alat Ukur Listrik
- Alat Ukur Besi Putar
Alat ukur ini digunakan sebagai alat ukur arus dan tegangan
pada frekuensi – frekuensi yang dipakai pada jaringan
distribusi.
Instrumen ini pada dasarnya ada dua buah
bentuk yaitu
- tipe tarikan (attraction) dan
- tipe tolakan (repulsion).

Cara kerja tipe tarikan tergantung pada gerakan
dari sebuah besi lunak di dalam medan magnit,
sedang tipe tolakan tergantung pada gaya tolak
antara dua buah lembaran besi lunak yang telah
termagnetisasi oleh medan magnit yang sama

Untuk Amper meter dan Voltmeter DC dan AC

Prinsip kerja instrumen tipe tarikan & Tipe Tolakan (Repolsion)

- Alat Ukur Elektrodinamis
alat ukur kumparan putar, medan magnit yang dihasilkan bukan
dari magnit permanen, tetapi oleh kumparan tetap berupa
kumparan diam didalamnya

Pemakaian alat ukur elektrodinamik adalah sebagai
pengukur daya listrik atau Wattmeter

Momen penyimpang atau momen putarnya
pada kumparan besarnya adalah :
T= N . B . I2. l . b ------ > B = k . I1
T= N . k . Il. I2. l . b
Keterangan :
T = Momen Putar
N = Banyaknya lilitan
l = panjang kumparan
b = lebar kumparan
B =Rapat flux
k = kontanta

- Alat Ukur Piringan Putar
Alat ukur elektrostatis banyak dipergunakan sebagai alat ukur
tegangan (volt meter) untuk arus bolak-balik maupun arus searah,
khususnya dipergunakan pada alat ukur tegangan tinggi.

kerja alat ukur ini adalah gaya tarik antara muatan-muatan listrik
dari dua buah pelat dengan beda tegangan yang tetap. Gaya ini
akan menimbulkan Momen penyimpang, bila beda tegangan ini
kecil, maka gaya ini akan kecil sekali.

Efek elektromagnetis kedua inti besi tersebut, pada piringan aluminium
timbul arus eddy yang menyebabkan torsi putar pada piringan.

Contoh: kWhmeter satu phasa memiliki konstanta putaran 600
putaran/kWh dalam waktu 1 menit tercatat 33 putaran piringan.
Hitunglah beban daya listrik dari ?
Jawaban : ?

Contoh: kWhmeter satu phasa memiliki konstanta putaran 600
putaran/kWh dalam waktu 1 menit tercatat 33 putaran piringan.
Hitunglah beban daya listrik dari ?
Jawaban : ?
P=

𝑛
𝑝

1 . 600/h
=
1 . 33 . 60𝑘𝑘𝑘
= 33 kW

Pengukuran Tegangan DC

Pengukur tegangan Voltmeter memiliki arus meter
0,6mA, tegangan meter 0,3V. Voltmeter akan digunakan
untuk mengukur tegangan 1,5V. Hitung besarnya
tahanan seri meter Rv

Pengukuran Tegangan DC
Pengukur tegangan Voltmeter memiliki arus meter 0,6mA, tegangan
meter 0,3V. Voltmeter akan digunakan untuk mengukur tegangan
1,5V.
Hitung besarnya tahanan seri meter Rv
Jawab

R=

𝑈𝑣
𝐼𝑚

=

𝑈−𝑈𝑣 1,5−0,3
=
0,6𝑚
𝐼𝑚

= 2𝑘𝑘𝑘𝑘

Pengukuran Arus DC

Ampermeter dengan tahanan dalam Rm=100ohm, arus yang iijinkan
melewati meter Im=0,6mA. Ampermeter akan mengukur arus I =
6mA.Hitung tahanan paralel Rp.

Pengukuran Arus DC

Ampermeter dengan tahanan dalam Rm=100ohm, arus yang iijinkan
melewati meter Im=0,6mA. Ampermeter akan mengukur arus I =
6mA.Hitung tahanan paralel Rp.
Jawab
U=𝐼𝑚 . 𝑅𝑚 =0,6mA.100ohm=60mA
𝑅𝑝 =

𝑈
60𝑚𝑚
=
𝐼−𝐼𝑚 6𝑚𝑚−0,6𝑚

= 11,1𝑜𝑜𝑜

TERIMA KASIH

Minggu ke 4

Pengukuran dan Istrumentasi
FE UDINUS

Sistem pengukuran umum terdiri dari bagian-bagian sebagai
berikut
a. Transduser yang mengubah besaran yang diukur (kuantitas
yang diukur, sifat atau
keadaan) menjadi output listrik yang berguna.
b. Pengkondisi sinyal yang mengubah output transduser
menjadi besaran listrik yang
cocok untuk mengatur perekaman atau pemrograman.
c. Pemraga atau alat yang dapat dibaea, memeragaan informasi
tentang besaran yang
diukur menggunakan satuan yang dikenal dalam bidang teknik.
d. Catu daya listrik mernberikan tenaga kepada transduser dan
bagian pengkondisi
sinyal dan pula untuk alat pemraga.

Transduser didefinisikan sebagai sebuah alat yang bila terkena suatu
bentuk energi dapat mengubahnya menjadi bentuk energi yang lain.
Sifat transduksi dapat dari mekanik listrik, atau optika menjadi
bentuk yang lain

Pengkondisi sinyal mempunyai variasi ke kompleksan mulai dari
rangkaian resistor sederhana atau rangkaian maching impedansi
hingga yang terdiri dari mulai tingkat penguat, detektor,
demodulator dan filter. IstiIah lain dari pengkondisi sinyal adalah
pemodifikasi sinyal atau pemroses sinyal. Sinyal output dapat
berbentuk analogatau besaran digital.

Pemraga (read out/display) dapat memberikan pula format analog
atau digital yang dapat dibaca atau diintrepretasikan. Sebuah
alatpemraga yang sederhana dalam instrumen Iistrik ialah
meterpanil (panelmeter) yang mempunyai skala dan jarum
penunjuk.Pemraga yang baru seiring dengan perkembangan
komputer tidakmenggunakan sinyal analog tetapi diubah menjadi
sinyal digital memakai sebuah konverter analog ke digital dan
seterusnya diperagakan pada panel digital.

Analisa soal
Pada tiap soal pengukuran, jeIas harus dimengerti lebih dahuIu
tentang transduser Iistrik, pengkoreksi sinyal dan pemraga atau
alat perekam sebelum melaksanakan percobaan.
Untuk membuat perancangan yanglebih mendetail perIu
dibuat spesifikasi dari alat dan sistem pengukur itu. Untuk itu
ada 8 aturanpokok yang harus diikuti pada tiap soal
pengukuran.
(1) BuatIah unjuk kerja (performance) minimum pada
instrumen yang diperlukan, dengan memperhatikan :
- Soal pengukuran dinyatakan secara pasti
- Tujuan primer dan tujuan sekunder
- Ketelitian yang diperIukan
- Kemungkinan terdapat kerusakan pada komponen
- Ukuran fisik alat
- Cara pengetesan dan jadwalnya

(2) Kumpulkan, sistimatisasikan dan analisakan seluruh data
dan fakta yang membantu untuk menentukan soaI dan cara
pemecahannya. SusunIah daftar pemyataan sebagai berikut :
- Apakah instrumentasi yang konvensional telah cukup? Bila
tidak dalam hal apa?
- Apakah teknik instrumen sarna yangtelah ada dapat
diterapkan untuk
memecahkan soal ini?
- Apakah pengembangan alat yang terakhir dapat digunakan
dalam soal
pengukuran ini?
- Apakah diperlukan penelitian dasar dipandang dari sudut
teori
- Apakah seal harus dipecahkan dengan memakai instrumen
spesial

(3) Carilah fakta yang tidak ada atauinformasi yang
tertinggal, dan lakukan pengetesan komponen untuk
menambah kriteria perancangan instrumen. semua data teknis
dan semua komponen harus bisa didapatkan. Harus dilakukan
pengetesan penting pada parameter-parameter yang
mempengaruhi sifat keseluruhan sistem.
(4) Pilih pendekatan yang logis dan tentukan spesifikasi
perancangan. Masalah rekayasa/engineering harus diuji,
kemudian pilihan pendekatan/pemecahan yang mempunyai
kemungkinan berhasil terbesar.
(5) Fabrikasikan/produksikankomponen dan sistem instrumen
yang telah dirancang itu, dengan jumlah minimal pada
perubahan yang bersifat kurang menyenangkan.
Lakukan: pengukuran pengaturan kualitas (quality control) dan
perbaiki kemampuan pekerja lebih baik dan standar tapi
menggunakan biaya yang masih dapat diterima.

(6) Lakukan semua kalibrasi dan pengetesanpada saat produksi agar
dapat dicapai ketelitian yang diperlukan pada kondisi lingkungan
tertentu sediakan grafik atau data kesalahan diduga akan terjadi.
Tekankan pada ketepatan (precission) (berdasarkan data
reproduksibilitas) dan ketelitian (accuracy)
(7) Berikan secara profesional pada detail teknis pengetesan. Kadangkadang sistem yang baik ternyata ditolak sedangkan sistem yang
masih ragu diterima bahkan kemudian gagal.
(8) Bantuan dalam evaluasi data. Data harus dipresentasikan
dalam sebuah daftar yang berguna agar dapat menyelesaikan
soal yang seharusnya. Data kalibrasi harus diberikan dengan
ketelitian yang diharapkan.

Transduser listrik
Dengan transduser listrik, besaran fisika, mekanik atau optik
ditransformasikan langsung menjadi besaran Iistrik yang
berupa tegangan atau arus sebanding dengan besaran yang
diukur. Hubungan antara input dan output merupakan fungsi
tertentu yang reproduktif.
Sifat input-output dan output dengan waktu dapat
diperkirakan
derajat
ketelitiannya,
kepekaan
dan
ketanggapannya dalam keadaan lingkungan tertentu.
Parameter penting untuk menilai kemampuan transduser
yaitu: linieritas, sifat pengulangan, resolusi (ketajaman) dan
keandalan

Keuntungan transduser listrik ialah :
a. Output listrik dapat diperkuat menurut keperluan.
b. Output dapat dilihat dan direkam secara jarak jauh, kecuali
dapat dibaca/dilihat juga beberapa transduser dapat diproses
bersama-sama.
c. Output dapat diubah tergantung keperluan pemeragaan atau
mengontrol alat lain. Besarnya sinyal dapat dinyatakan dengan
tegangan atau arus. Informasi frekuensi atau pulsa. Output yang
sama dapat diubah menjadi format digital pemeragaan,
pencetakan (print out) ataupenghitungan dalam proses (on-line
computation). Karena output dapat dimodifikasikan, dimodifiksi
atau diperkuat maka sinyal output tersebut dapat direkam pada
osilograp perekam multi channel misalnya, yaitu yang berasal
dari banyak transduser listrik secara bersamaan.

d. Sinyal dapat dikondisikan atau dicampur untuk mendapatkan
kombinasi output dan transduser sejenis, seperti contohnya pada
komputer data udara, atau pada sistem kontrol adaptif. Contoh
khusus seperti pada pengukuran angka Mach memakai dua besaran
yang diukur.
e. Ukuran dan bentuk transduser dapat disesuaikan dengan
rancangan alat untuk mendapatkan berat serta volume optimum.
f. Dimensi dan bentuk desain dapat dipilihagar tidak mengganggu
sifat yang diukur seperti misalnya pada pengukuranturbulensi arus,
ukuran transduser dapat dibuat kecil sekaIi, ini akan menaikkan
frekuensi natural dan menjadi lebih baik. Contohnya pada
transduser piezo elektrik miniatur. Yang digunakan
untuk mengukur getaran.

Walaupun adanya keuntungan-keuntungan tersebut di atas,
terdapat pula. kerugian yang didapat pada sensor/peraba listrik,
yaitu menimbulkan soal pada pengukuran presisi.
Umumnya alat kurang andal dibanding dengan jenis mekanik
karena umur dan drift komponen aktif yang digunakan dapat
mempengaruhi besaran listrik. Elemen sensor dan pengkondisi
sinyal-sinyal relative mahal, beberapa hal ketelitian dan
resolusi tidak setinggi alat mekanik yang dapat mempunyai
ketelitian hingga 0,01%. Tetapi sekarang dengan peningkatan
teknologi dan rangkaian maka ketelitian dan stabilitasnya naik
pula.
Teknik spesial, seperti dengan feedback pada sistem dimana
indikasi nol diterapkan dalam pemrosesan, maka terdapat
perbaikan ketelitian tetapi menambah kekomplekan sehingga
lebih besar ukurannya, menurunkan frekuensi naturalnya dan
labih mahal

Klasifikasi
Semua transduser listrik dapat dibagi dalam dua katagori yaitu
transduser aktif dan pasif. Transduser aktif adalah devais yang
dapat membangkitkansendiri, bekerja menuruti hukum
kekekalan energi.
Mereka dapat membangkitkan sinyal output listrik yang ekuivalen
tanpa adanya sumber energi luar. Transduser pasif bekerja
berdasarkan prinsip pengontrolan energi, Mereka bekerja tergantung
pada perubahan parameter listrik (resistansi, induktansi dan
kapasitansi), untuk dapat bekerja diperlukan penggerak atau sumber
dari luar diperlukan untuk mengerjakan yang berbentuk energi
listrik sekunder
Contoh yang khas antara lain pemakaian strain gauge yang
digerakkan sumberlistrik arus searah, contoh lain pada
transformator diferensial yang digerakkan dengan sinyal
gelombang pembawa.

Macam-macam prinsip transduksi dimana transduser Iistrik
bekerja

Besaran input dasar serta parameter yang dapat diukur oleh
transduser listrik

Keperluan dasar transduser
Biasanya transduser dirancang untuk merababesaran ukur yang
spesifik atau hanya tanggap terhadap besaran ukur tertentusaja.
Pengetahuan yang lengkap pada karakteristik transduser Iistrik dan
mekanik sangat penting dalam pemilihan pemakaian transduser
tertentu, misalnya dalam instrumen suatu penelitian, dasar
keperluan-keperluan itu ialah
a. Kokoh (ruggedness) kemampuan untuk bertahan pada
beban
lebih,
dengan
pengaman
yang
dapat
menghentikanmemakai proteksi beban lebih.
b. Linieritas, Kemampuan menghasilkan karakteristik inputoutput yang simetris dan Iinier, Linieritas menyeluruh
mempunyai faktor yang diperhatikan.

c. Kemampuan ulang. Kemampuan menghasilkan sinyal
output yang tepat sama bila mengukur besaran ukur sama
secara berulang dalam kondisi lingkungan sama pula.
d. Instrumentasi memuaskan: Memberikan sinyal output analog
yang tinggi dengang perbandingan sinyal ke noise yang besar
pula; dalam banyak hal lebih disukai
besaran digital.
e. Stabilitas dan keandalan tinggi: Kesalahan pengukuran
minimum, tidak terpengaruh temperatur, getaran dan variasi
keadaan lingkungan.
f. Tanggapan dinamis (dynamic response) baik: Output dapat
dipercaya terhadap input bila diambil sebagai fungsi waktu. Efek
ini dianalisa sebagai tanggapan frekuensi.

g. Karakteristik mekanik yang baik dapat mempengaruhi unjuk
kerja statis kuasistatis dan keadaan dinamis. Efek utamanya adalah :
1. Histerisis mekanik: Mengakibatkan ketanggapan elemen sensor
yang tidak sempuma, yang terjadi pada dimensi transduser strain.
Sifat ini bergantung pada bahan yang dipakai serta umumya.
2. Aliran kental atau merayap (creep): disebabkan karena adanya
aliran kental bahan elemen sensor. Besarnya semakin naik bila
beban naik dan temperatur naik. Bahan yang mempunyai titik leleh
rendah memperlihatkan harga sifat merayap/mengalir yang lebih
besar,
3. Sifat elastis yang tertinggal (after effect): Perubahan bentuk yang
masih berlanjut bila beban diberikan dengan konstan dan kalau
beban dilepas maka bentuk secara perlahan-lahan akan kembali
keasalnya, dan hilang sisa perubahan bentuknya.
h. Minimumkan noise yang bersatu dengan devais integrated,
minimumkan asimitri dan kerusakan lain.
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