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ABSTRACT

Magnetic field is an important physical quantity in many research fields such as research in 
geology,  geophysics, and  research in  the  field  of magnetism.  In  this  paper, a 
computer-based instrument for measuring induced magnetic field strength is decribed. The 
instrument system for measuring magnetic field strength is an instrument with an external 
measuring unit using KMZ10B magnetoresistive sensor with analog amplifiers controlled 
by an ADC 7822 microprocessor, and connected to host  personal computer with running 
application  software  based  Visual  C++ for  data  acquisition.  Based  on  various  coil 
dimension and excitation currents, the system can be configured during the measurement. 
Induced  magnetic  field  strength  can  be  detected  by  measuring  the  inductance  of  the 
inductive coil in the vicinity of the  position  sensor.  The instrument has been tested and 
calibrated using a  standard calibrator  of magnetic  field instrument  Teslamater FH51.  A 
linier model based on the transfer function is used to convert and to evaluate the sensor 
output.  Measurements with constant and variable current have been made at the center of 
solenoid  as  well  as  on  the end  of  the solenoid  resulting  maximum  field  strength  of 
BC = 1,51mT and BE = 1,23mT at the center and on the end of solenoids core respectively. 
The experiments show that magnetic field strength will increase with the number of coil 
winding and excitation current.
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PENDAHULUAN
Medan  magnet  merupakan  salah  satu  besaran  fisika  yang  sangat  penting  dan 

digunakan dalam banyak bidang,  misalnya:  untuk laboratorium  atau tujuan pendidikan, 
geofisika, geologi, serta riset dalam bidang kemagnetan dan lain-lain.

Untuk mengukur medan magnet dari suatu objek diperlukan alat  ukur yang bisa 
menentukan  nilai  atau  besaran  dari  suatu  kuantitas  atau  variable  (Arifin,  2007),  yaitu 
Teslameter. Adapun alat tersebut sangat mahal sehingga tidak terjangkau. Oleh kerena itu 
maka penelitian ini akan di dilakukan pembuatan perangkat alat ukur kuat medan magnet 
berbasis komputer. Dengan menggunakan  komputer, pengukuran dapat dilakukan secara 
online (real time) sehingga hasil pengukuran kuat medan magnet dapat diketahui secara 
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otomatis  dan  akan  mempermudah  melakukan  pengolahan  data  serta  penyimpanan  data 
secara otomatis, (Ade Rusmana et al, 2006). Pada alat ukur kuat medan magnet berbasis 
komputer  menggunakan  sensor  magnet  yaitu  sensor  efek  Hall  sebagai  pendeteksi  kuat 
medan magnet yang ditimbulkan dari kumparan kawat (solenoida) yang dialiri arus listrik. 
Pada saat pengukuran menggunakan sensor pengaruh medan magnet bumi di abaikan atau 
dianggap nol.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan metoda eksperimen dengan melalui beberapa tahap 
pengerjaan yaitu pembuatan sumber arus, solenoida dengan tiga variasi, pengolah sinyal 
analog, pengolah sinyal digital, dan akuisis data. 

Pengukuran kuat medan magnet induksi ini menggunakan sensor magnet KMZ10B 
sebagai  pendeteksi  objek  yang  diukur  yaitu  solenoida.  Adapun  cara  pengambilan  data 
pengukuran dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1. Blok diagram pengambilan data.
Pada gambar diatas merupakan proses pengambilan data. Solenoida dihubungkan ke 

sumber arus kemudian sensor yang diletakkan kedalam solenoida akan mendeteksi medan 
magnet  dari  solenoida.  Keluaran  sensor  berupa  tegangan akan diperkuat  oleh  pengolah 
analog kemudian data analog akan dikonverter pada pengolah sinyal digital agar menjadi 
data digital dan keluaran dari sensor berupa tegangan akan ditampilkan pada komputer.  

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini telah menghasilkan sebuah perangkat alat ukur kuat medan magnet 

berbasis komputer. Penelitian ini dilakukan secara eksperimen pada Laboratorium Sensor, 
Instrumentasi  dan  Laboratorium Elektronika  Dasar   Jurusan  Fisika  FMIPA Universitas 
Riau. Data  yang  didapat  dihitung  dan  dimodelkan  dalam  bentuk  grafik  berdasarkan 
fungsi transfer. Adapun tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut.

Kalibrasi Alat Ukur Kuat Medan Magnet 
Pada penelitian ini dilakukan kalibrasi alat yang bertujuan untuk membandingkan 

hasil  dari pengukuran alat yang dibuat dengan alat  standar (kalibrator)  yang telah teruji 
ketepatan  dan  ketelitiannya yaitu  Teslameter  FH51.  Proses  kalibrasi  dilakukan  dengan 
meletakkan Teslameter ke pusat solenoida dan  memberikan arus masukan dari sumber arus 
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sebesar 0A-2A dengan step penambahan arus 0,05A. Kemudian dengan cara yang sama 
diukur juga dengan menggunakan sensor KMZ10B yang telah dirancang sebelumnya. Pada 
saat pengukuran tidak ada pengaruh dari medan magnet bumi karena posisi pengukuran 
tegak lurus terhadap medan magnet bumi sehingga medan magnet bumi tidak terbaca ketika 
pengukuran pada solenoida.

Gambar 2. Grafik hubungan antara kuat medan magnet kalibrator terhadap keluaran 
                     tegangan dari alat.

Hasil dari keluaran Teslameter berupa mT dan keluaran sensor berupa tegangan U0 

dengan arus masukan yang sama akan dimodelkan datanya sehingga diperoleh persamaan 
linier  yaitu:  B(mT) =  -0,031+0,999U0.  Persamaan  linier  tersebut  digunakan  untuk 
mengkonversi  output tegangan sensor KMZ10B yang dibuat menjadi kuat medan magnet 
dalam satuan mT untuk pengolahan data selanjutnya.

Hasil Pengukuran Kuat Medan Magnet
A. Pengukuran Pada Pusat Solenoida
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Gambar 3. Hubungan antara kuat medan magnet B sebagai fungsi dari
arus I untuk tiga jenis solenoida yang berbeda

Tabel 1. Hasil pengukuran pada pusat untuk tiga solenoid

Solenoida
B (mT)

Range linier
B (mT) 

Sensitivitas
S (mT/mA)Pada arus min 

(0A)
Pada arus max 

(2A)

Solenoida 1 -0,031 0,38 0 – 0,38 1,9 х 10-4

Solenoida 2 -0,031 1,38 0 – 1,1 5,5 х 10-4

Solenoida 3 -0,031 1,51 0 – 0,6 3 х 10-4

Pada solenoida ketiga dengan jumlah lilitan terbanyak (N=90) menghasilkan grafik 
yang tidak linier, karena jumlah lilitan yang semakin banyak menyebabkan kenaikan nilai 
tahanan sehingga menyebabkan penurunan arus eksitasi. Hasil pengukuran pada solenoida 
ketiga ini  dengan diberi  arus 0-2A dengan step penambahan aru 0,05A di  peroleh kuat 
medan magnet yaitu -0,031 mT sampai dengan 1,51 mT. Sementara pada solenoida pertama 
dengan jumlah lilitan (N=20) besar medan magnet dihasilkan -0,031 mT sampai dengan 
0,381 mT dengan arus dari 0-2A, sedangkan pada solenoida kedua dengan jumlah lilitan 
(N=63)  diperoleh  besar  medan  magnet  sebesar  -0,031  mT  sampai  dengan  1,38  mT. 
Pengukuran  pada  tiga  solenoida  dengan  arus  minimum  yaitu  0A menghasilkan  medan 
magnet -0,031 mT. hasil pengukuran tersebut merupakan offset atau nilai awal pengukuran 
sebelum solenoida diberi arus. Besar solenoida pertama memiliki nilai sensitivitas terkecil 
sehingga range pengukuran juga lebih kecil dibandingkan yang lain.
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Pengukuran Pada Ujung Solenoida

Gambar 4. Hubungan antara kuat medan magnet B sebagai fungsi dari arus I 
untuk tiga jenis solenoida yang berbeda

Tabel  2. Hasil pengukuran pada ujung untuk tiga solenoida  

Solenoida
B (mT)

Range linier
B (mT)

Sensitivitas S 
(mT/mA)Pada arus min 

(0A)
Pada arus max 

(2A)

Solenoida 1 -0,031 0,36 0 – 0,36 1,8 х 10-4 

Solenoida 2 -0,031 0,91 0 – 0,7 3,5 х 10-4 

Solenoida 3 -0,031 1,23 0 – 0,8 4 х 10-4 

Pada  grafik  4. untuk  solenoida  ketiga  dengan  jumlah  lilitan  (N=90)  juga 
menunjukkan  ketidak  linieran  sama  halnya  pada  pengukuran  pusat  solenoida  untuk 
solenoida  ketiga.  Hal  ini  disebabkan  karena  jumlah  lilitan  yang  semakin  banyak 
menyebabkan kenaikan nilai tahanan sehingga menyebabkan penurunan arus eksitasi. Hasil 
pengukuran pada solenoida ketiga ini dengan diberi arus 0-2A dengan step penambahan aru 
0,05A diperoleh kuat medan magnet yaitu -0,031 mT sampai 1,23 mT . Sementara pada 
solenoida pertama dengan jumlah lilitan (N=20) diperoleh kuat medan magnet yaitu -0,031 
mT sampai 0,36 mT.  Sedangkan pada solenoida kedua dengan jumlah lilitan (N=63) hasil 
pengukuran diperoleh sebesar -0,031 mT sampai 0,91 mT. Pengukuran pada tiga solenoida 
dengan arus minimum yaitu 0A menghasilkan medan magnet -0,031 mT. hasil pengukuran 
tersebut merupakan offset atau nilai awal pengukuran sebelum solenoida diberi arus. Besar 
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solenoida pertama memiliki nilai sensitivitas terkecil sehingga range pengukuran juga lebih 
kecil dibandingkan yang lain.

Pengukuran solenoida pada arus konstan

Pada bagian ini dilakukan pengukuran dengan menggunakan solenoida pada jumlah 
lilitan  N 63  sebagai  sampel.  Pengukuran  dimulai  dari   luar  ke  dalam atau  dari  ujung 
solenoida dengan jarak 1cm kemudian dilanjutkan dengan penambahan jarak selanjutnya 
sampai pengukuran berada ditengah kumparan (jarak 5cm).

Tabel 3. Kuat medan magnet pada arus konstan, jarak bervariasi

Jarak x 
(cm)

Arus I 
(A)

B (mT) 
konversi

Arus I 
(A)

B (mT)
konversi

Arus I 
(A)

B (mT)
konversi

1cm

0,1A

0,034

1A

0,642

1,5A

0,914
 2cm 0,041 0,708 1,050

 3cm 0,045 0,742 1,108

 4cm 0,047 0,750 1,132
 5cm 0,048 0,745 1,139

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa ada perbedaan-perbedaan nilai kuat medan magnet B pada 

arus konstan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini:

Gambar 5. Hubungan antara kuat medan magnet sebagai fungsi dari jarak x
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Pada gambar  5 merupakan hubungan antara kuat medan magnet B hasil (konversi 
dari tegangan)  sebagai fungsi dari jarak x. Pengukuran dilakukan pada salah satu solenoida 
dengan jumlah lilitan  (N=63),  pengukuran dimulai  dari   luar  ke dalam atau  dari  ujung 
solenoida dengan jarak 1 cm kemudian dilanjutkan dengan penambahan jarak selanjutnya 
sampai pengukuran berada ditengah kumparan (jarak 5 cm). Pada saat pengukuran arus 
yang diberikan adalah arus konstan, dimulai dari arus konstan 0,1A, 1A dan 1,5A. Hasil 
pengukuran berupa besar medan magnet pada arus 0,1A adalah 0,034 mT sampai dengan 
0,048  mT. Sedangkan  pada  arus  1A diperoleh  besar  medan  magnet  sebesar  0,642  mT 
sampai dengan 0,745 mT dan arus 1,5A diperoleh besar medan magnet sebesar 0,914 mT 
sampai dengan 1,139 mT.

Rangkaian Sumber Arus

Arus yang digunakan pada penelitian ini adalah arus yang dapat konstan dan dapat 
divariasikan  sesuai  pengukuran  yang  dilakukan.  Rangkaian  sumber  arus  dihubungkan 
dengan catu daya -9V dan menghasilkan arus maksimal 2,5A. Adapun rangkaian dari catu 
daya dan sumber arus dapat dilihat pada Gambar 6 dibawah ini:

Gambar 6. Rangkaian catu daya dan sumber arus
Kumparan (Solenoida)

Solenoida  yang telah  dibuat  merupakan suatu  objek  yang akan diukur  kuat  medan 
magnetnya. Tiga solenoida yang dibuat dengan jumlah lilitan yang berbeda yaitu 20, 63, 
dan 90 lilitan. Adapun besar induktansi masing–masing solenoida pada Tabel 1 dibawah ini 
di ukur mempergunakan LCR meter tipe 4070D.

Tabel 4. Variasi solenoida berdasarkan parameter

Solenoida
Parameter

Induktansi 
(L)

∅Kawat ∅Koker ℓ N

Solenoida 1 0,25 cm 5,08 cm 5,2 cm 20 0,02 mH
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Solenoida 2 0,15 cm 4,25 cm 10 cm 63 0,06 mH

Solenoida 3 0,08 cm 4,25 cm 7,8 cm 90 0,18 mH

Sensor Medan Magnet  KMZ10B

Gambar 7. Desain sensor KMZ0B
Pada gambar di atas merupakan sensor KMZ10B dengan dudukan yang terbuat dari 

PCB yang disertai dengan skala ukur sehingga saat pengukuran posisi sensor akan tepat 
berada pada posisi yang diinginkan dalam solenoida. Sensor KMZ10B ini membutuhkan 
tegangan  supply  ≤  12  Volt,  sensitivitas  sensor  sebesar  4,8  mV/(kA/m)  dan  batas 
pengukuran medan magnet ±2 kA/m, serta memiliki dua posisi pengukuran yaitu posisi 
lintang dan tegak lurus (x,y), jadi dalam arah x maupun y keluarannya akan sama.

Pengolahan Sinyal Analog
Sinyal output dari sensor KMZ10B sangat kecil dan memiliki  noise. Untuk dapat 

diolah pada proses  selanjutnya pada input  analog to digital,  maka dibutukan rangkaian 
yang mampu menguatkan sinyal tegangan output sensor, mengatur output tegangan, dan 
menghasilkan sinyal linier serta bebas noise. Rangkaian tersebut adalah rangkaian pengolah 
sinyal  analog.  Pembuatan  rangkaian  pengolah  sinyal  menggunakan  sumber  tegangan 
dengan output +5V dan -5V, karena adanya output sensor yang berbeda yaitu +VO dan -VO. 
Rangkaian penguat sinyal terdiri dari beberapa bagian yaitu rangkaian penguat differensial, 
penguat  Non-Inverting,  filter,  pemutlak  tegangan,  dan  komparator.  Pada  rangkaian  ini 
dibuat dalam suatu modul sehingga dapat dihubungkan ke rangkaian lainnya.

Pengolah Sinyal Digital
           Untuk mengkonversi keluaran sensor yang berupa sinyal analog menjadi sinyal 
digital sehingga dapat di antar-mukakan ke komputer maka dilakukan pengolahan sinyal 
analog  tersebut  dengan  menggunakan  rangkaian  digital. Rangkaian  tersebut  adalah 
rangkaian  ADC  yaitu  pengubah  data  analog  menjadi  data  digital  dan  rangkaian 
mikrokontroler digunakan untuk program data yang diperoleh dari ADC untuk ditampilkan 
ke komputer dengan kabel serial RS232. Lihat Gambar 8 dibawah ini:
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Gambar 8.Rangkaian pengolah sinyal digital yaitu ADC dan Mikrokontroler.

Sistem Akuisisi Data dan Interface

Tampilan dikomputer telah dirancang sebelumnya dengan menggunakan software 
Visual  C++. Fungsi dari Visual C++ disini adalah untuk mempermudah melihat hasil dari 
keluaran alat pengukuran. Adapun bentuk dari tampilan hasil akuisisi data pada komputer 
dapat dilihat pada Gambar 9 berikut ini:

Gambar 9.  Tampilan program akuisisi data dengan Visual C++

KESIMPULAN
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Telah berhasil di buat suatu alat ukur kuat medan magnet induksi berbasis komputer 
dengan menggunakan sensor magnet KMZ10B untuk mendeteksi kuat medan magnet pada 
solenoida yang telah diberi arus masukan. Sensor membutuhkan tegangan supply ≤ 12 Volt, 
sensitivitas sensor sebesar 4,8 mV/(kA/m) dan batas pengukuran medan magnet ±2 kA/m 
atau  ±2,5mT  .  Alat  ukur  yang  telah  dibuat  menghasilkan  output  alat  berupa  tegangan 
maksimum 1,5 Volt dengan kuat arus input maksimum 2A.
 Semakin besar arus mengalir dalam solenoida tersebut maka semakin besar medan 
magnet yang dihasilkan begitu juga banyak jumlah lilitan. Medan magnetik paling besar 
dihasilkan  pada  solenoida  dengan  jumlah  lilitan  terbanyak  yaitu  (N=90).  Pada  pusat 
solenoida dengan jumlah lilitan terbanyak (N=90) dengan  besar medan magnet maksimum 
1,51 mT pada arus maksimum 2A. Sedangkan pada ujung solenioda dengan jumlah lilitan 
(N=90) dengan besar medan magnet maksimum 1,23 mT pada arus maksimum 2A.  

Besarnya medan magnet yang dihasilkan pada jarak bervariasi dengan arus konstan 
adalah semakin dekat jarak pengukuran dengan sumber magnet maka semakin besar medan 
yang  terukur,  keadaan  ini  dikarenakan  semakin  dekat  jarak  pengukuran  dari  sumber 
magnetik maka akan semakin besar medan yang berpengaruh pada daerah tersebut.
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