
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Medan Magnet

Medan Magnet, dalam ilmu Fisika, adalah suatu medan yang dibentuk

dengan menggerakan muatan listrik (arus listrik) yang menyebabkan munculnya

gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. (Putaran mekanika kuantum dari

satu partikel membentuk medan magnet dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya

sendiri seperti arus listrik; inilah yang menyebabkan medan magnet dari

ferromagnet "permanen"). Sebuah medan magnet adalah medan vektor: yaitu

berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut

waktu. Arah dari medan ini adalah seimbang dengan arah jarum kompas yang

diletakkan di dalam medan tersebut.

Einstein berhasil menunjukan dengan relativitas khusus, bahwa medan

listrik dan medan magnet adalah dua aspek dari hal yang sama (tensor tingkat

dua) dan seorang pengamat bisa merasakan gaya magnet dimana seorang

pengamat bergerak hanya merasakan gaya elektrostatik. Dengan demikian,

menggunakan spesial relativitas, gaya magnet adalah manifestasi dari gaya

elektrostatik dari muatan listrik yang bergerak, dan bisa diprakirakan dari
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pengetahuan tentang gaya elektrostatik dan gerakan muatan tersebut (relatif

terhadap seorang pengamat).

Berikut rumus yang berhubungan dengan medan magnet yang akan

dipergunakan dalam pembuatan alat pada penelitian. Perhatikan gambar 2.1

tentang medan magnet pada kawat melingkar di bawah ini, gambar ini

menunjukan loop lingkaran dengan jari-jari R dan membawa arus I.

Gambar 2.1 Medan magnet pada kawat melingkar[8]

Menurut hukum Biot-Savart [8]

dB = ² untuk dB tegak lurus r = ²
dBII = dB Cos α Subtitusi dB tegak lurus r

dBII = ²
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dengan : r = ² + ²
Cos α = = ² ²

maka : dBII = ² ² dl

B = ∫ BII

Masukan nilai dBII B = ² ² ∫
Sehingga : B =

µₒ ²( ( )) Atau B =
²³

Dengan :

B = Kerapatan medan magnet (Wb/m2) = T

µ0 = 4π x 10-7 (Wb A-1 m-1)

I = arus listrik (A)

R = jari-jari lingkaran

x = Jarak titik P dari pusat lingkaran (m)

r  = sisi miring antara x dan  R (m)



9

2.2. Differential Amplifier [4]

Op-Amp merupakan suatu rangkaian terintegrasi yang dibuat dalam bentuk

chip yang mempunyai penguatan tegangan sangat tinggi dengan impedansi

masukan tinggi dan impedansi keluaran rendah.

Differential amplifier adalah amplifier yang digunakan untuk mencari

selisih tegangan dari dua sinyal yang masuk. Persamaan tegangan outputnya

dinyatakan sebagai berikut

Vout = (Vb-Va)

Untuk menjelaskan rumus tersebut dalam bentuk gambar dan mengetahui

letak Rf,Ra,Vb,Va, perhatikan gambar 2.2 tentang rangkaian differential

amplifier berikut ini

Gambar 2.2 Rangkaian Differential amplifier

Va adalah tegangan yang akan di kuatkan dan Vb adalah tegangan referensi,

Ra dan Rb adalah hambatan masing masing untuk Va dan Vb. Nilai dari

hambatan ini harus sama sedangkan Rf adalah hambatan feedback,

hambatan ini yang akan menentukan berapa kali penguatan yang akan kita

berikan pada Va. Fungsi rangkaian ini adalah untuk mencari beda atau
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selisih antara tegangan referensi dengan tegangan input. Kita juga dapat

menentukan nilai penguatan dari selisih tersebut, sehingga untuk berapa kali

penguatan akan diberikan pada selisih tegangan bergantung pada Rf.

Sedangkan Rg adalah Rground. Tegangan output merupakan tegangan

tunggal yang mengacu pada ground. IC ini bekerja saat terjadi beda

tegangan antara input dengan referensi, sehingga untuk inputan yang sama

dengan referensi maka Vout adalah 0.

2.3. Summing Amplifier

Summing Amplifier adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk

menjumlahkan dua buah atau lebih tegangan listrik. Prinsip dasar rangkaian

summing ini adalah mempunyai tahanan input yang sama pada masing

masing jalur input yang ada. Rangkaian inverting yang mempunyai tahanan

input yang sama dengan tahanan penguatan akan mendapatkan penguatan

(gain) = 1. Tegangan keluaran yang didapat adalah 1x tegangan input,

sehingga tegangan output sama dengan tegangan input. Tapi jika kita

menambahkan satu buah tahanan yang mempunyai nilai sama dengan

tahanan input secara paralel maka sesuai dengan rumus tahanan pengganti

paralel, tahanan input akan menjadi ½ dari tahanan penguatan. Pada kondisi

ini tegangan keluaran yang di dapat adalah (1/(1/2)) x Vin = 2 x Vin. Jadi

sama seperti membuat dua buah input yang kemudian dari keduanya

tersebut dijumlahkan sebagai hasil dari keluaran.

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 2.3 tentang rangkaian summing

amplifier berikut ini
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Gambar 2.3 Rangkaian Summing Amplifier

2.4. Sensor UGN3503 dan Prinsip Kerjanya[6]

Medan magnet atau sering disebut sebagai magnetic field tidak dapat

dirasakan oleh indra manusia. Sensor Hall effect merupakan sensor yang

digunakan untuk mendeteksi medan magnet. Sensor Hall Effect akan

menghasilkan sebuah tegangan yang proporsional dengan kekuatan medan magnet

yang diterima oleh sensor tersebut. Pendeteksian perubahan kekuatan medan

magnet yaitu menggunakan sensor yang disebut dengan ‘hall effect’

sensor. Sensor ini terdiri dari sebuah lapisan silikon yang berfungsi untuk

mengalirkan arus listrik. Perhatikan gambar 2.4 tentang Pendeteksian dengan hall

effect yang memperlihatkan pembelokan arus ketika sensor membaca adanya

medan magnet.
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Gambar 2.4 Pendeteksian dengan hall effect

Prinsip Kerja Hall Effect Sensor

Sensor hall effect ini terdiri dari sebuah lapisan silikon dan dua buah

elektroda pada masing-masing sisi silikon. Hal ini akan menghasilkan perbedaan

tegangan pada outputnya saat lapisan silikon dialiri oleh arus listrik. Tanpa adanya

pengaruh dari medan magnet maka arus yang mengalir pada silikon tersebut akan

tepat ditengah-tengah silikon dan menghasilkan tegangan yang sama antara

elektrode sebelah kiri dan elektrode sebelah kanan sehingga menghasilkan beda

tegangan 0 volt pada outputnya.

Ketika terdapat medan magnet mempengaruhi sensor ini maka arus yang

mengalir akan berbelok mendekati/menjauhi sisi yang dipengaruhi oleh medan

magnet. Ketika arus yang melalui lapisan silikon tersebut mendekati sisi silikon

sebelah kiri maka terjadi ketidakseimbangan tegagan output dan hal ini akan

menghasilkan sebuah beda tegangan di outputnya. Semakin besar

kekuatan medan magnet yang mempengaruhi sensor ini akan menyebabkan

pembelokan arus di dalam lapisan silikon ini akan semakin besar dan semakin

besar pula ketidakseimbangan tegangan antara kedua sisi lapisan silikon pada

sensor. Semakin besar ketidak seimbangan tegangan ini akan menghasilkan beda

tegangan yang semakin besar pada output sensor ini. Arah pembelokan arah arus

pada lapisan silikon ini dapat digunakan untuk mengetahui polaritas kutub medan
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magnet yang mempengaruhi sensor hall effect ini. Sensor yang digunakan adalah

sensor UGN3503. Sensor ini akan menghasilkan tegangan yang proporsional

dengan kekuatan medan magnet yang dideteksi oleh sensor ini. Selain itu

komponen ini dipilih karena relatif murah, mudah digunakan dan mempunyai

performa yang cukup baik.Sensor UGN3503 ini mempunyai 3 pin antara lain :

Pin 1 : VCC, pin tegangan suplai

Pin 2 : GND, pin ground

Pin 3 : Vout, pin tegangan output.

Perhatikan gambar 2.5 tentang sensor UGN3505 berikut yang menunjukkan letak

pin pada sensor UGN3503

Gambar 2.5 Sensor UGN3503

Di dalam sensor ini telah dibangun sebuah penguat yang memperkuat sinyal

dari rangkaian sensor dan menghasilkan tegangan output ditengah-tengah

tegangan suplai. Pada sensor ini jika mendapat pengaruh medan magnet dengan

polaritas kutub utara maka akan menghasilkan pengurangan pada tegangan output

sebaliknya jika terdapat pengaruh medan magnet dengan polaritas kutub selatan

maka akan menghasilkan peningkatan tegangan pada outputnya. Sensor ini dapat

merespon perubahan kekuatan medan magnet mulai kekuatan medan magnet yang
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statis maupun kekuatan medan magnet yang berubah-ubah dengan frekuensi

sampai 23KHz. Berikut gambar 2.6 tentang rangkaian di dalam sensor UGN3503

Gambar 2.6 Rangkaian dalam IC UGN3503

Sensor hall effect UGN3503 ini mempunyai suplai tegangan yang cukup lebar

yaitu mulai 4.5V sampai 6V dengan kepekaan perubahan kekuatan medan magnet

sampai frekuensi 23KHz.

2.5 Mikrokontroler ATMega8535

Mikrokontroler adalah IC yang dipergunakan untuk pengontrolan secara

otomatis, dapat diprogram berulang kali karena program yang sebelumnya dapat

dihapus dan dapat diisi program yang baru. Mikrokontroler ATMega8535

memiliki fitur yang cukup lengkap, berikut adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh

mikrokontroler ATMega 8535 :

1. High Performance dengan daya rendah untuk pengoperasiannya

2. Arsitektur RISC :

Program dapat berjalan lebih cepat karena hanya memutuhkan satu siklus

clock untuk mengeksekusi satu instruksi program

3. Nonvolatile program dan memori data
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8K bytes ketahanan dalam pemrograman diri pada sistem yaitu 10.000 kali

tulis /hapus program

4. Fitur sekeliling

8- channel, 10 bit ADC, 4 PWM channel

5. Fitur khusus

Enam mode sleep : idle, ADC noise reductions,Simpan daya, daya mati,

siaga, siaga diperpanjang

6. Input dan output

Saluran input dan output sebanyak 32 buah

7. Tegangan kerja

4,5 – 5,5 V tegangan DC

8. Kecepatan

Kecepatan maksimal 16 MHz.

Untuk dapat melihat secara keseluruhan dari fitur dan pin serta bagian- bagian

dari mikrokontroler ATMega8535 dapat dilihat pada datasheet mikrokontroler

ATMega8535 yang ada pada lampiran.

2.6 Klasifikasi Kelas Meter [1]

Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang mendekati harga sebenarnya,

perlu memperhatikan batas kesalahan yang tertera pada alat tersebut. Klasifikasi

alat ukur listrik dibagi menjadi 8 kelas, yaitu : 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; dan

5. Kelas – kelas tersebut artinya bahwa besarnya kesalahan dari alat ukur pada
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batas – batas ukur masing – masing kali ± 0,05%, ± 0,1%, ± 0,2%, ± 0,5%, ±

1,0%, ± 1,5%, ± 2,5%, dan ± 5% dari relatif harga maksimum. Delapan kelas alat

ukur tersebut digolongkan menjadi empat golongan sesuai dengan daerah

pemakaiannya yaitu :

1. Golongan dari kelas 0,05; 0,1; 0,2

Termasuk alat ukur presisi yang tertinggi, biasa digunakan di laboratorium

2. Golongan alat ukur dari kelas 0,5

Mempunyai ketelitian dan presisi tingkat berikutnya dari kelas 0,2, alat ukur

ini biasa digunakan untuk pengukuran – pengukuran presisi, alat ukur ini

biasanya portebel.

3. Golongan dari kelas 1,0

Mempunyai ketelitian dan presisi pada tingkat lebih rendah dari alat ukur

kelas 0,5. Alat ini biasa digunakan pada alat ukur portebel yang kecil atau

alat – alat ukur pada panel

4. Golongan dari kelas 1,5; 2,5 dan 5

Alat ukur ini dipergunakan pada panel – panel yang tidak begitu

memperhatikkan presisi dan ketelitian


