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RINGKASAN DAN SUMMARY

Penelitian pada tahap pertama ini (2011) telah
mengembangkan suatu
anemometer berbasis sensor suhu positive temperature coefficient (PTCthermistor) untuk mengukur kecepatan udara (airflow) yang diatur pada
konfigurasi tunggal dan dipergunakan untuk mengukur sudut vektor arah aliran
udara mempergunakan konfigurasi tiga elemen sensor identik membentuk sudut
tertentu dalam medan aliran udara asimetris.
Sensor suhu PTC merespon perubahan kondisi pendinginan eksternal akibat aliran
udara yang akan menggeser kurva karakteristik arus dan tegangan (I-U)
characteristic, dan juga tahanan termalnya RW sebagai fungsi kecepatan fluida.
Tahanan termal ditentukan oleh pemodelan kurva sensor I(U) pada kondisi tertentu
seperti ketika v = 0 m/s, dan mengoreksi data pengukuran pada saat v ≠ 0 m/s.
Hasil pengamatan sensor pada beberapa kecepatan rendah pada suhu 23°C
berkisar antara 0 to 3,5m/s memberikan variasi tahanan termal RW dari 350 K/W
ke 143,5 K/W berturut-turut dengan kesalahan relative pemodelan sebesar 1,3%.
Selama pengoperasian, semua parameter sensor yang berubah dengan waktu
dimonitoring dan dikalibrasi ulang berdasarkan model ini.
Disamping itu akan dikembangkan sifat smart dimana sensor dapat memonitor
(self-monitoring) penurunan kemampuan mendeteksinya akibat terbentuknya
deposit pada permukaan elemen melalui eksperimen simulasi pengkerakan.
Untuk memastikan sensor bekerja dengan baik dalam waktu yang lama (long time
stability) maka diperlukan telah diamati perubahan parameter model sensor
sebagai fungsi dari waktu (ageing) sehingga dapat diperkirakan lama operasi
sebelum mengalami kerusakan (mean time before failure). Kedua prosedur ini
menghasilkan model matematis yang memberikan input untuk algoritma deteksi
dalam memberikan keputusan; sensor harus dibersihkan atau diganti.
Untuk meningkatkan kehandalan sistem pengukuran maka hasil penelitian ini
akan diimplementasikan dengan mikrokontroler dari keluarga mikrokontroler AT
Mega 8535 untuk penelitian selanjutnya pada tahun 2012. Penggunaan
mikrokontroler yang dilengkapi algoritma pengolahan sinyal akan memungkinkan
suplai arus dan tegangan terkontrol ke sensor, akuisisi data perubahan arus dan
tegangan sensor mempergunakan ADC built-in dan komunikasi data ke PC
melalui serial bus RS232. Dari prosedur pengolahan data akan ditentukan
kecepatan dan arah udara.
Dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh suatu prototipe smart anemometer
sensor yang handal, kompak dan biaya rendah berbasis mikrokontroler, yang
dapat dipergunakan untuk mengukur kecepatan dan sudut vektor aliran udara.
Sebagai tambahan, penggunaan mikroprosesor berbiaya rendah akan
meningkatkan linearitas dan kemampuan interchangeability sensor dalam proses
kalibrasi.
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BAB I. PENDAHULUAN

Pengukuran kecepatan aliran udara (anemometer) telah banyak
dipergunakan seperti untuk memonitor aliran udara dari suatu unit filter HVAC
(heating-ventilating air conditioner), mengukur kecepatan aliran udara pada
suatu daerah kritis seperti pada lingkungan mini dan juga dapat dipergunakan
untuk menentukan arah aliran udara yang merupakan hal yang krusial di ruang
bebas debu (clean room). Aplikasi lainnya adalah untuk mengontrol cerobong
asap dan stasiun cuaca airport. Ruang operasi dan isolasi pada rumah sakit
harus mempunyai aliran udara pada arah yang tepat untuk menghindari pasien
dan lingkungan dari infeksi penyakit.
Di Indonesia, aplikasi sensor anemometer/airflow dipergunakan utamanya
untuk monitoring kecepatan angin di stasiun cuaca dan airport, mengontrol aliran
udara di mesin pengering hasil-hasil pertanian dan perikanan. Kebanyakan
aplikasi sangat membutuhkan anemometer dengan harga rendah, dimensi kecil,
dan bebas dari perawatan. Namun sensor airflow dengan teknologi terakhir
seperti sensor anemometer yang dilengkapi fitur smart mempunyai harga relatif
mahal di pasaran.
Salah satu metode tradisional yang banyak dipergunakan adalah
anemometer hot wire dan anemometer propeler (baling-baling). Kedua metode
ini mengharuskan penggunanya untuk melakukan hanya satu pengukuran pada
setiap waktu. Seperti dijelaskan pada [Andrews et al, 1972, Bradshaw, 1968]
bahwa sensor anemometer mempergunakan hot-wire memberikan sinyal linear
yang baik dengan sifat pengulangan yang wajar dan waktu respon yang cepat.
Namun demikian, sensor hot-wire mempunyai beberapa kekurangan yaitu sifat
rapuh hot-wire sering menyebabkan kehilangan faktor kalibrasi atau kerusakan
fisik yang dapat terjadi jika sensor terjatuh mendadak.
Sensor suhu positive temperature coefficient (PTC)-thermistor berselubung
gelas telah lama dipergunakan dalam bidang aplikasi medis. Kelebihan
penggunaan sensor PTC adalah sifat kekuatan, kehandalan, akurasi dan waktu
pengujian yang singkat. Dimensi sensor yang mini memberikan fleksibilitas untuk
pengukuran pada tempat kecil serta harga yang relatif murah dibandingkan hotwire memberikan peluang sebagai pengganti anemometer hot wire konvensional.
Sensor PTC-thermistor yang dipergunakan untuk mengukur kecepatan dan sudut
aliran udara jika dirancang dengan teknologi terakhir akan mempunyai beberapa
fitur unik jika dibandingkan dengan sensor airflow tipe lainnya [Raouf Ismail,
1999] seperti sifat interchangeability dimana masing-masing sensor kompatibel
dengan sensor lainnya, sinyal sensor lebih besar daripada sensor hot-wire,
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masing-masing sensor PTC secara matematis dapat dimodelkan dan mempunyai
geometri yang kecil untuk fleksibilitas pengukuran.
Pengunaan anemometer yang luas di Indonesia tidak terbatas aplikasinya
untuk cuaca, airport, industri dan aplikasi di bidang medis tetapi juga diperlukan
dibidang pertanian dan perikanan seperti mengontrol aliran udara di mesin
pengering hasil-hasil pertanian dan perikanan. Dewasa ini terdapat berbagai
metode pengukuran kecepatan aliran udara (airflow) seperti metode termal,
mekanis (rotor) atau ultrasonik dengan harga yang relatif mahal dan umumnya
hanya dapat mengukur kecepatan aliran udara. Sementara untuk mengukur
sudut arah aliran udara memerlukan penambahan peralatan ekstra dengan biaya
tambahan yang tidak sedikit. Pada bidang aplikasi dimana toleransi pengukuran
bukanlah sesuatu hal yang kritis maka anemometer dengan kemampuan handal
dengan harga rendah, bebas biaya perawatan merupakan suatu kebutuhan.
Pada penelitian tahun pertama (2011) ini akan dilakukan karakterisasi awal
sensor suhu PTC yang dipergunakan sebagai detektor kecepatan dan sudut
vektor aliran udara serta dimodelkan secara matematis untuk memperoleh fungsi
transfer dari sensor. Kemudian dilakukan awal penelitian jangka panjang untuk
mengamati perubahan karakteristik elektris sensor akibat pengaruh eksternal.
Dari hasil pengamatan ini akan diperoleh beberapa karakteristik sensor yang
akan diterapkan pada sistem dan algoritma deteksi pada penelitian tahun ke dua.
Berdasarkan hal tersebut maka dari penelitian ini diharapkan dihasilkan
suatu anemometer sensor yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi
kecepatan dan arah vektor aliran udara yang handal, kokoh dan biaya murah
yang dilengkapi fitur "smart" oto-monitoring, bebas biaya perawatan sehingga
meningkatkan kehandalan dan akurasi sepanjang pengoperasiannya.
.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian telah dilaporkan dalam hubungannya dengan aplikasi
sensor PTC untuk mendeteksi aliran udara seperti dalam [Makinwa, K. et al,
2002], yang mempergunakan sensor airflow pintar berdasarkan teknik modulasi
sigma delta. Beberapa laporan riset terkini dalam [Prosser et al, 1999] telah
memperlihatkan bahwa instrument deteksi telah dilengkapi dengan fungsi "smart"
dan beberapa kemampuan terbatas untuk mendiagnosa. Kegagalan fungsi
biasanya akan dapat dideteksi oleh pengguna melalui sinyal keluaran yang
menyimpang dari spesifikasi operasinya.
II.1. Sensor Suhu Positive Temperature Coefficient (PTC)
Dewasa ini terdapat banyak penggunaan komersial sensor PTC thermistor
yang berdasarkan karakteristik tahanan-suhu (R-T). Salah satu dari aplikasi yang
mempergunakan karakteristik tahanan-suhu adalah aplikasi sensor PTC thermistor
sebagai proteksi pengisian (overfill protection) cairan di dalam bejana yang bekerja
dengan mengevaluasi perubahan tahanan listrik dari thermistor RT sebagai fungsi
suhu lingkungan TM (Roth, 2000; VDI 3519, 2002).
Umumnya aplikasi PTC thermistor adalah berdasarkan kondisi steady state
self-heated. Jika tegangan catu konstan maka daya elektris yang melalui thermistor
sensor adalah setara dengan panas yang terdisipasi dari permukaan sensor (selfheated) ke lingkungannya [Heywang, 1964; Feustel, 1982]. Kuantitas disipasi
panas dari sensor tergantung pada tahanan thermal RW dari sensor yang berada
pada lingkungan tertentu. Pada kondisi dimana suhu medium lebih tinggi
dibandingkan suhu sensor sendiri, pertukaran panas antara sensor dan medium
sekelilingnya menjadi kurang efisien sehingga menggeser titik kerja sensor dalam
mendeteksi adanya cairan di dalam bejana. Hal ini akan menyebabkan kegagalan
dalam mendeteksi cairan.
Dalam pengoperasiannya, sensor akan mengalami degradasi mutu
pengukuran yang ditandai oleh perubahan parameter sensor. Umumnya, parameter
tersebut diperoleh dengan mengkarakterisasi kurva tahanan sebagai fungsi dari
suhu di sekelilingnya atau kurva (R-T) sensor. Namun, metode yang dipergunakan
untuk memodelkan kurva (R-T) untuk memperoleh parameter model sensor
memerlukan waktu yang lama serta diperlukan suhu konstan sepanjang
pengukuran. Oleh karena itu diperlukan solusi masalah di atas dengan pemodelan
kurva arus tegangan untuk menentukan parameter sensor serta juga dapat
menentukan kopling termal RW antara sensor dan medium sekitarnya.
Sensor suhu PTC dibuat dari semikonduktor yang didoping dengan donor
Barium Titanate (BaTiO3) akan memperlihatkan anomali kenaikan sensitivitas pada
3

suhu Curie TC. Karakteristik khas sensor, RT dalam udara tenang sebagai fungsi
suhu PTC, T (kondisi unloaded) diperlihatkan dalam gambar 2.1.
10000

Resistance/kΩ

1000
100
10
1
interesting area

0.1
0.01
0

25

50

75

100

125

150

Temperature/°C

Gambar 2.1.

Tahanan sensor PTC-thermistor sebagai fungsi suhu (RT-T
characteristics)

Pada suhu rendah, tahanan dari PTC akan rendah disebabkan oleh the grain
resistivity dan penurunan tipis terhadap suhu. Jika suhu T naik dan mencapai TC,
maka resistivitas ρS dalam grain boundary akan meningkat secara drastis [Al-Allak,
1989, Mallick et al 1968, Veijola, 1998]. Nilai resistivitas ρS dari material di atas
suhu Curie bergantung secara signifikan pada potential barrier φ dalam wilayah
grain-boundary [Otto, 2002]

ρ S = ρ0 e

⎛ eφ ⎞
⎜
⎟
⎝ kT ⎠

(2.1)

dimana ρ0 adalah konstanta, e muatan elektron dan k adalah konstantan
Boltzmann. Potensial barrier untuk tegangan kecil adalah

en S2
φ 0 (φ 0 , T ) =
8ε 0 ε gb (T ) N D

(2.2)

dimana nS adalah densitas elektron tertangkap pada grain boundaries, ND
kosentrasi muatan pembawa, ε0 permittivity free space dan εgb(T) adalah relative
permittivity dari grain-boundary region. Di atas suhu TC, akan mengikuti hukum the
Curie-Weiss Law

ε gb (T ) =

C
T − TC

(2.3)

dimana C adalah konstanta Curie, C = 1,2.105.
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Resistivitas grain-boundary dari sensor PTC thermistor, ditentukan dari
persamaan (2.1-2.3), menghasilkan persamaan berikut yang memperlihatkan
koefisien suhu material

ρS = ρ0 e

const . T −TC
.
kC
T

+ ρ gr

(2.4)

Karakteristik dari tahanan termistor diukur sebagai fungsi dari suhu (RT-T
characteristic). Untuk aplikasi praktis maka persamaan yang menggambarkan
karakteristik PTC thermistor dapat diperlihatkan sebagai berikut [Horn et al, 2002]

RT (T ) = RT 0 e b (T −T0 )

(2.5)

dengan b – koefisien suhu, RT0 – tahanan pada suhu spesifik T0. Parameter ini akan
mengalami perubahan pada pengoperasian sensor sebagai level sensor dan harus
dimonitoring
secara
kontinyu.
Parameter-parameter
model
tersebut
memperlihatkan karakteristik sensor PTC selama pengoperasian dan mutlak
ditentukan.
Seperti dijelaskan oleh Lazuardi [2005] bahwa untuk menentukan tahanan
termal maka sensor diberi arus searah untuk memberikan efek self-heating.
Pada kondisi ini, sensor menjadi panas oleh arus i yang melewatinya. Kurva I(U)
dari sensor menyatakan titik-titik kesetimbangan antara daya tistrik yang
dibutuhkan dengan daya thermal yang didisipasikan ke lingkungan dan
dinyatakan dengan persamaan (2.6) berikut ini:
⎛ T −T ⎞
⎛
⎞
B ⎜⎜ S C ⎟⎟
T
U T2 ⋅ ⎜⎜ RT 0 ⋅ e ⎝ S ⎠ + R0 ⎟⎟
⎝
⎠

−1

=

(TS − TM )

(2.6)

RW

dimana Rw adalah tahanan thermal (K/W), TS suhu sensor (K), TM suhu
lingkungan (K) dan UT tegangan pada sensor (V).
Untuk memperoleh parameter-parameter model dari persamaan (2.5) maka
kurva I(U) dimodelkan berdasarkan persamaan (2.6) di atas dalam suatu sistem
persamaan non linear. Parameter-parameter model ini menyatakan kondisi
stabilitas dari sensor, terutama harga tahanan nominal RTO dan nilai koefisien
suhu B. Bagian ini secara teknologi dipengaruhi oleh cacat produksi dan
diproduksi dengan nilai toleransi tertentu [Feustel et al, 1982, Wood, 1978].
Tiap sensor memiliki karakteristik tersendiri sehingga harus dikalibrasi.
Pengaruh lingkungan berupa dampak fisika dan kimia pada sensor diterima
komponen elektronik sebagai pembebanan yang mengakibatkan perubahan fisis
seperti efek penuaan (aging). Dampak fisis ini dihasilkan dari perubahan struktur
keramik dari bahan sensor, perubahan susunan molekul atau perubahan
5

keadaan kosentrasi dari komponen-komponen penyusun dari sistem molekul
banyak [Hanke, 1973]. Sebagai contoh akibat beban perubahan suhu secara
permanen maka melalui proses rekristalisasi dalam struktur terjadi perubahan
kerapatan logam timah. Proses difusi pada bahan keramik juga bergantung tipetipe keramik, metalisasi alloy, kelembaban, suhu operasi, tipe dan besar
tegangan yang diberikan dan parameter-parameter lainnya [Wise, 1992; Hill et
al, 1991].
Efek penuaan (aging effect) ini diperlihatkan pada pergeseran (drift) kurva
karakteristik arus tegangan (I-U curve) dari sensor thermistor yang berpengaruh
kepada perubahan parameter-parameter elektris dari sensor. Pengamatan
berkala dari parameter sensor (self-control sensor) bertujuan agar alat-alat dalam
pengoperasiannya selalu berada dalam daerah-toleransi (tolerance range) dari
proses. Dalam operasi sensor-sensor bertugas memberikan sinyal yang
dipergunakan untuk mengatur fungsi alat dan mengamati nilai batas toleransi.
Dengan demikian kasus gangguan dan kerusakan peralatan yang
membahayakan jiwa manusia, kerusakan pada mesin dan terhentinya proses
produksi dapat dihindari [Schneider, 1996]. Untuk menentukan nilai-nilai dari
parameter model maka sensor harus dikalibrasi.
Dari pemodelan kurva arus tegangan (I-U) sensor diperoleh parameterparameter RT0, b yang akan dipergunakan untuk merekonstruksi hubungan antara
perubahan tahanan terhadap suhu, kurva (R-T) dari sensor. Parameter ini juga
menggambarkan sifat dari sensor selama pengoperasian, dimana perubahan
signifikan 1,5% dari nilai awal akan memperlihatkan kesalahan sensor dalam

II.2. Pemodelan Kurva Arus Tegangan Sensor
Pada penelitian ini dipergunakan pendekatan pemodelan matematis untuk
menentukan tahanan thermal dari sensor PTC. Informasi untuk menentukan
karakteristik sensor ditentukan dari model dengan besaran ukur yang dinyatakan
sebagai parameter seperti diberikan sebagai berikut [Traenkler, 1996] :

g (a j , x ) = y − f (a j , x ) = 0

(2.7)

dimana hasil pengukuran dinyatakan dengan y, besaran ukur x dan aj adalah
model dari parameter yang akan ditentukan. Persyaratan untuk menyelesaikan
sistem persamaan ini dinyatakan dalam matrix Jacobi berikut ini:

∂g1
∂g1
∂g1
K
∂a1
∂a n −1 ∂x
D(g i )
≠0
K K K K
=
D (a j , x ) ∂g
∂
∂
g
g
n
n
n
K
∂a1
∂a n −1 ∂x

(2.8)
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Untuk mengoptimasi persamaan pemodelan arus-tegangan (I-U) dipergunakan
nilai awal dalam menentukan parameter persamaan. Parameter secara iteratif
diubah sampai diperoleh harga minimum sesuai dengan metode kuadrat terkecil
(leastsquare-method).

II.3. Rangkaian Pengukuran Thermistor
Divais suhu merupakan suatu piranti resistive sehingga thermistor harus dicatu
dengan arus untuk menghasilkan tegangan yang dapat dideteksi oleh sistem
akuisisi data [Wood, 1978]. Tahanan dan sensitivitas yang tinggi dari thermistor
menyederhanakan rangkaian yang dibutuhkan dan pengolah isyarat. Teknik yang
paling umum adalah menggunakan sumber arus konstan dan mengukur tegangan
yang timbul diantara thermistor, seperti diperlihatkan pada gambar 2.2 (a), tegangan
terukur V0 dapat dilihat pada persamaan berikut.
V0 = RT . I EX

(2.9)

(a)

Gambar 2.2.

(b)

Pengukuran sensor suhu thermistor PTC mempergunakan (a)
sumber arus konstan dan (b) sumber tegangan konstan dalam
rangkaian pembagi tegangan

Alternatif lain adalah dengan memberikan tegangan konstan VEX, dan sebuah
tahanan referensi, R0, dan divais dikonfigurasi dalam rangkaian pembagi tegangan.
Pada konfigurasi yang diperlihatkan pada gambar 2.2 (b) ini, tegangan keluaran V0
akan diperlihatkan pada persamaan berikut.

⎛ RT
V0 = V EX . . ⎜
⎜ RT + R0
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

(2.10)

Tingkat tegangan sinyal keluaran akan bergantung langsung pada tahanan
thermistor dan magnitude dari sumber tegangan atau arus eksitasi. Konfigurasi ini
dipergunakan untuk menentukan tegangan jatuh pada pengukuran sudut vektor
aliran udara.
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BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III.1. TUJUAN PENELITIAN
Anemometer yang didesain dari sensor suhu PTC ini memberikan solusi
atas tuntutan tersebut. Disamping kelebihan utamanya yaitu sangat sensitif dan
harga yang murah, sensor ini mempunyai kelemahan diantaranya adalah sinyal
yang tidak linear. Namun demikian, dengan penggunaan mikroposesor yang
murah yang banyak terdapat di pasaran, sifat interchangeability dan linearitas
sensor dapat ditingkatkan dalam proses kalibrasi. Lebih jauh, sensor PTCthermistor memberikan solusi yang baik untuk mengukur kecepatan aliran udara
jika dirancang sesuai dengan teknologi terakhir dibandingkan sensor airfow
lainnya.
Dalam penelitian [Lazuardi, 2005] terdahulu telah dikembangkan suatu
sensor airflow yang terdiri dari elemen sensor suhu PTC tunggal yang dilengkapi
prosedur untuk oto-kalibrasi dengan mengevaluasi karakteristik kurva l(U) pada
udara tenang dan pada beberapa kecepatan aliran udara. Hasil penelitian
memberikan informasi tentang hubungan antara kopling tahanan termal sebagai
fungsi dari kecepatan udara.
Pada penelitian ini akan dikembangkan lebih lanjut penelitian sebelumnya
dengan melengkapi sensor dengan prosedur optimasi untuk menentukan
kecepatan dan arah vektor aliran udara. Kecepatan aliran dan arah vektor aliran
udara akan ditentukan berdasarkan pengukuran tiga elemen sensor yang
ditempatkan pada suatu medan aliran udara asimetris. Untuk menjamin fungsi
sensor dalam waktu yang lama, diperlukan penelitian simulasi penuaan (ageing)
untuk melihat umur sensor (life time). Sensor PTC akan dikarakterisasi dengan
memberikan perlakuan tegangan kejut kontinyu dalam selang waktu tertentu
untuk mengamati perubahan struktur material sensor. Perubahan struktur
material penyusun sensor diamati dari penyimpangan toleransi parameterparameter model matematis yang diperoleh setiap selang waktu tertentu
terhadap nilai pada kondisi awal (referensi). Dari hasil penelitian akan diperoleh
rentang toleransi penyimpangan parameter elektris sensor akibat faktor penuaan
sepanjang operasi yang menjadi faktor untuk rekalibrasi fungsi sensor.
Sebagai akibat pemakaian sensor dalam jangka waktu yang lama (longterm operation), permukaan sensor akan terbentuk deposit kerak (soiling) akibat
adanya debu yang datang bersamaan dengan aliran udara. Perubahan tahanan
termal Rw secara perlahan yang diakibatkan peningkatan jumlah kerak pada
permukaan sensor, akan mengubah besarnya tahanan termal keseluruhan
sensor sehingga mempengaruhi waktu respon sensor dalam mendeteksi
kecepatan aliran udara. Hal ini akan menjadi sumber kesalahan karena
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pergeseran titik kerja sensor pada kurva I(U). Pada penelitian ini, perubahan
tahanan termal dari suatu sensor PTC-thermistor yang berkerak dianalisa
dengan merekonstruksi kerak dan kotoran pada sensor ke dalam pengukuran
yang cocok dan hasilnya di verifikasi dengan model matematis yang
bersesuaian. Untuk mendeteksi perubahan mendadak dari aliran udara akan
ditentukan dengan prosedur 2-titik ukur kurva I(U) sehingga prosedur ini
memungkinkan mengukur kecepatan aliran udara setiap waktu dari hanya
beberapa data arus-tegangan tanpa pengukuran suhu ekstra.
Dari hasil penelusuran pustaka belum ada literatur yang menerbitkan hasilhasil penelitian tentang pengembangan sensor PTC untuk mengukur kecepatan
aliran udara sekaligus untuk mengukur sudut vektor aliran udara yang dilengkapi
fitur smart untuk self-monitoring sensor. Dengan demikian tujuan dari riset ini
adalah dihasilkannya anemometer yang handal dan murah dan dilengkapi
dengan prosedur/algoritma untuk menentukan kecepatan dan sudut vektor aliran
udara dengan kompensasi faktor suhu lingkungan, mampu mendeteksi secara
otomatis perubahan karakteristik sensor mempergunakan prosedur selfmonitoring secara online selama pengoperasiannya.
Hasil dari riset ini dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di Indonesia serta hasil prototipe yang diperoleh
dapat dipergunakan untuk keperluan laboratorium dan industri yang
berhubungan dengan pengukuran sistem pengukuran aliran udara.

III.2. Tujuan Khusus Dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan anemometer sensor yang dapat mengukur kecepatan dan
arah vektor aliran udara berdasarkan pengukuran tiga elemen sensor yang
ditempatkan pada suatu medan aliran udara asimetris.
2. Mengembangkan fungsi oto-monitoring dimana kecepatan dan sudut aliran
udara dapat ditentukan dengan mempergunakan hanya dua-titik data kurva
I(U), sementara suhu ambang penyebab drift dieliminir.
3. Penelitian simulasi penuaan (ageing) untuk melihat umur sensor (life time).
Dari hasil penelitian akan diperoleh toleransi penyimpangan parameter
elektris sensor akibat faktor penuaan sepanjang operasi yang menjadi faktor
untuk rekalibrasi fungsi sensor.
4. Simulasi perubahan tahanan termal dari sensor PTC-thermistor yang
berkerak dengan merekonstruksi kerak pada sensor ke dalam pengukuran
yang cocok dan hasilnya di verifikasi dengan model matematis yang
bersesuaian.
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5. Implementasi algoritma pengolahan sinyal mempergunakan mikrokontroler
berbasis AT Mega 8535 sehingga dihasilkan suatu prototipe smart airflow
sensor.
6. Pemanfaatan hasil penelitian sebagai alat pendeteksi cuaca sederhana
berbiaya rendah yang dapat dipergunakan pada berbagai keperluan seperti
untuk bidang pertanian, perkebunan, laboratorium dan sebagainya.
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BAB IV METODE PENELITIAN

Rancangan riset yang telah dilaksanakan adalah eksperimental yang
diawali dengan desain dari prototipe alat berdasarkan teori yang ada.
Selanjutnya dilakukan implementasi desain tersebut melalui eksperimen di
laboratorium. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Laboratorium Fisika Terapan
dan Laboratorium Elektronika pada Jurusan Fisika FMIPA UNRI serta berbagai
bengkel kerja untuk membuat komponen penelitian serta ditunjang oleh tenaga
peneliti yang memadai untuk menunjang kelancaran penelitian ini. Disamping itu
penelitian ini melibatkan mahasiswa tingkat sarjana dalam eksperimen serta
pengolahan data untuk penelitian tugas akhirnya yang diambil dari data riset.

IV.1. Persiapan Penelitian
Pada penelitian ini telah dilakukan beberapa persiapan awal untuk menunjang
kelancaran pekerjaan sebagai berikut.

IV.1.1 Literatur Recherché,
Literatur recherche telah dilakukan untuk mengumpulkan literatur yang
mendukung penelitian ini di dalam tema penggunaan sensor PTC sebagai detektor
untuk mengukur kecepatan aliran udara. Penelusuran literatur telah dilakukan
dengan melakukan kontak dengan rekan-rekan di dalam seperti di perguruan tinggi
di pulau Jawa dan di luar negeri seperti di Jerman dan Malaysia dengan mengingat
keterbatasan sarana literatur yang ada di Universitas Riau. Dari penelusuran
diperoleh gambaran bahwa belum terdapat penggunaan sensor suhu PTC untuk
sensor kecepatan udara sekaligus menentukan arah vektor aliran udara. Umumnya,
anemometer yang dipergunakan untuk mengukur kecepatan udara dipilih dari
hotwire.

IV.1.2. Pemesanan Alat dan Bahan
Penelitian ini bersifat eksperimen dan memerlukan beberapa alat dan bahan
habis. Pembelian sampel sensor serta komponen elektronik yang akan
dipergunakan untuk diperlukan dalam penelitian ini dipesan dari beberapa sumber
seperti Firma Epcos dan Buerklin di luar negeri. Oleh karena komponen alat yang
menjadi bahan penelitian harus di pesan dan memerlukan waktu maka untuk
memperlancar jalannya penelitian maka dilakukan persiapan lainnya seperti
mempersiapkan alat-alat penelitian yang telah tersedia seperti oven Heraus, power
supply dan catu daya stabil, kartu antar muka (ADC), software dan PC untuk
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mengakuisisi data pengukuran. Pembuatan rangkaian elektronik dan karakterisasi
sensor dilakukan sepenuhnya di Universitas Riau, sementara pembuatan dudukan
cakram ukur untuk menentukan sudut vector aliran udara dilakukan dengan
pemesanan pada bengkel kerja jurusan Fisika FMIPA ITB Bandung.

IV.1.3. Persiapan Peralatan Lab. dan Instrumen Ukur
Untuk menunjang pengukuran di lab telah disiapkan beberapa peralatan
sebagai berikut untuk mempermudah pekerjaan: Osiloskop Digital Philips PM3382
100Mhz, Multimeter Digital Advantest R8240, Termostat Heraus 6060 Tmax = 300°C
yang berguna untuk pengujian sensor, ADC Card Velleman + Software PC2000,
Hewlett Packard Quartz Thermometer 2804A, Hewlett Packard Digital Voltmeter
HP3456A dan alat ukur Keithley Nanovoltmeter 181. Karakterisasi sensor akan
dilakukan di Universitas Riau.
Untuk karakterisasi sensor suhu PTC sebagai detektor kecepatan dan sudut
vektor aliran udara maka telah dikembangkan suatu terowongan udara kecil (mini
wind channel) yang dibuat dari pipa PVC berdiameter 8 inchi dimana dilakukan
karakterisasi sensor pada variasi kecepatan aliran dan sudut datang udara. Dengan
mempergunakan trafo toroida tegangan AC maka kecepatan aliran udara yang tiba
di permukaan sensor dapat divariasikan, sementara untuk mengubah-ubah sudut
datang kecepatan aliran udara dilakukan dengan memutar cakram ukur pada sudut
yang akan ditentukan.

IV.2. Kalibrasi Sensor PTC Untuk Mendeteksi Kecepatan Aliran Udara
Karakteristik statis dan dinamis dari sensor suhu PTC yang dipergunakan
sebagai sensor kecepatan dan sudut alir udara dilakukan dengan mengukur
sensor pada kondisi statis (udara tenang) dan dinamis (udara bergerak). Dari
hasil pengukuran diperoleh kurva arus sebagai fungsi tegangan sensor I(U) yang
menyatakan fungsi transfer sensor akibat pengaruh dari lingkungannya.
Pada penelitian ini sensor PTC thermistor akan dikalibrasi mempergunakan
rangkaian seperti pada gambar 4.1 berikut ini. Tegangan operasional U diatur
melalui komputer dan data hasil pengukuran dibaca melalui interface ADC. Hasil
pengukuran kemudian diolah mempergunakan software SigmaPlot dan Table
Curve untuk membentuk kurva I(U) dan dengan mempergunakan software
Mathlab dan Mathcad akan dimodelkan kurva I(U) tersebut untuk memperoleh
parameter model serta tahanan termal dari sensor sebagai fungsi dari kecepatan
aliran udara.
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Gambar 4.1. Rangkaian untuk mengkalibrasi sensor PTC-thermistor
Sensor diberikan tegangan variabel dengan interval waktu yang bertujuan
untuk mencapai waktu kondisi kesetimbangan sensor setelah self-heated. Suhu
lingkungan (medium) TM diukur mempergunakan sensor suhu ekstra. Akuisisi
data arus dan tegangan sensor dilakukan pada v = 0 m/s dan pada variasi
kecepatan aliran udara v ≠ 0 m/s. Kurva l(U) pada berbagai variasi kecepatan
yang menghubungkan antara kecepatan aliran udara dengan tahanan termal
dinyatakan dalam persamaan King's [Bradshaw,1968] berikut:

(

RW = a + b ⋅ v n

)

−1

(4.1)

dengan parameter regresi a dan b serta n = 0.5. Secara teoritis, kecepatan aliran
udara v dapat dihitung sebagai fungsi dari tegangan terukur UR pada tahanan
seri R, dimana US - tegangan suplai sensor. Dari hasil penelitian ini akan
diperoleh hubungan antara tahanan termal sebagai fungsi kecepatan udara,
serta parameter regresi dari persamaan Kings diatas.

IV.3. Menentukan Sudut Vektor Aliran Udara
Untuk menentukan sudut aliran udara dipergunakan konfigurasi tiga elemen
sensor yang ditempatkan pada sudut tertentu pada suatu bidang aliran silindris
yang terletak dalam medan aliran asimetris. Ketiga elemen sensor PTC
ditempatkan pada suatu sudut 120° antara satu dengan lainnya seperti
diperlihatkan pada gambar 4.2. berikut ini.
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Gambar 4.2 Susunan sensor: tiga elemen sensor suhu PTC-thermistor
ditempatkan pada sudut tertentu pada bidang alir silindris
Dengan eksitasi periodik pada elemen sensor maka pengaruh suhu dapat
dieliminir dari hasil pengukuran. Dari pembacaan pengukuran secara simultan
dari ketiga elemen sensor maka kecepatan aliran udara dan sudut vektor arah
aliran dapat dihitung selama operasi mempergunakan prosedur optimasi.
Struktur medan aliran asimetris dua dimensi ini memungkinkan pada
penelitian ini untuk mengukur tegangan setiap sensor PTC UPTC = Us - UR yang
bergantung pada sudut vektor aliran udara α dan kecepatan aliran udara v yang
datang. Secara umum persamaan sensor dapat dimodelkan seperti persamaan
berikut:

U PTC (ν , T , α ) = U 0 k (ν , T ) + U 1k ⋅ f (α , ∆α k )

(4.2)

dimana, k = 1,2,3 dan ∆α1 = 0°, ∆α2 = 120°, ∆α3 = 240°.
Dengan metoda yang diusulkan pada penelitian ini, semua informasi diperoleh
dari sistem sensor ini sendiri. Prosedur oto-kalibrasi yang merupakan fitur dari
„smart" sensor dapat dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari
pengukuran elemen sensor asimetris di dalam silinder ukur, serta berdasarkan
sinyal identik dari ketiga sensor yang diamati: U PTC1 , = U PTC2 = U PTC3 yang
berimplikasi pada parameter model yang stabil serta arah aliran udara dapat
secara mudah dievaluasi.
Ketiga elemen sensor yang ditempatkan pada medan asimetris tersebut akan
diberikan sumber arus yang sama dan akan diukur tegangan jatuh pada terminal
sensor seperti pada gambar 4.3.
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Gambar 4.3. Rangkaian Kalibrasi Karakteristik Elektris 3 Sensor PTC.
Pengukuran sudut vektor aliran udara dilakukan secara simultan. Dari
pembacaan pengukuran tegangan keluaran VO1, VO2, VO3 dari ketiga elemen
sensor serta tegangan keluaran sensor PT-100 untuk mengukur suhu lingkungan
VO4 maka kecepatan aliran udara dan sudut vektor arah aliran udara dapat
dihitung selama operasi mempergunakan prosedur optimasi.

IV.4. Penelitian Simulasi Penuaan Sensor
Untuk mensimulasikan proses penuaan pada thermistor maka sensor
diberikan tegangan berbeda kontinyu selama selang waktu tertentu. Besamya
penyimpangan dari parameter-parameter sensor dapat diperoleh berdasarkan
diferensiasi persamaan (4.3) yang memberikan:
∆RT ∆RT 0 ∆B ⎛ B ⋅ TS − B ⋅ TC
=
+
⋅⎜
RT
RT 0
B ⎜⎝
TS

⎞
⎟⎟
⎠

(4.3)

dimana

∆RT
RT

rasio penyimpangan nilai tahanan pada suhu TS dari harga
seharusnya akibat toleransi pengiriman dari R T0 dan B

∆RTN
RTN

rasio penyimpangan dari nilai tahanan nominal pada suhu nominal
TN, dan

∆B
B

rasio penyimpangan nilai B pada suhu nominal
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Rangkaian dari proses penuaan diperlihatkan pada gambar 4.4 dimana
setiap sensor memperoleh arus yang sama dengan selang waktu tertentu, dan
mengalami perubahan panas. Karakteristik sensor pada setiap selang waktu
tertentu akan diamati dan dibandingkan terhadap sensor baru (referensi).

U11
PTC1
RS1
U21

U1n
PTCn
Rsn
U2n

Gambar 4.4. Simulasi proses penuaan sensor (ageing) dengan memberikan
perlakukan tegangan secara kontinyu untuk melihat perubahan
karakteristik sensor sebagai fungsi waktu
Penelitian ini akan dihentikan jika terdapat penyimpangan lebih besar dari
1,5% dari nilai awal referensi.
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BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1. Pembuatan Kanal Udara Mini Untuk Karakterisasi Sensor
Sensor suhu PTC yang difungsikan untuk mengukur kecepatan aliran udara
dikarakterisasi di dalam terowongan angin. Oleh karena keterbatasan laboratorium
pengujian mempergunakan terowongan angin maka pada penelitian ini telah
dikembangkan terowongan angin yang memiliki kecepatan aliran bervariasi.
Perubahan kecepatan tersebut dapat diatur dengan mempergunakan trafo toroida
yang menyuplai motor listrik penggerak baling-baling kanal udara, yang pada
akhirnya akan berpengaruh pada kecepatan putaran udara.
Untuk itu pada penelitian ini telah dikembangkan suatu kanal udara mini yang
terbuat dari pipa PVC dengan diameter 8 inchi dan panjang 120 cm. Sementara
kipas yang dipergunakan mempunyai diameter 6 inchi dan diputar oleh motor listrik
1500rpm dengan daya 45W. Untuk menopang motor listrik di dalam pipa silinder
maka dibuatkan dudukan motor dari pelat besi yang dapat dikeluar masukkan untuk
perawatan. Hasil pengukuran mempergunakan anemometer diperoleh kecepatan
aliran yang masih rendah. Hal ini disebabkan dimensi dari kipas yang jauh lebih
kecil jika dibandingkan dengan diameter pipa. Perbedaan ini menyebabkan tekanan
angin yang keluar dari pipa hampir sama dengan tekanan pada masukan turbin.

Gambar 5.1. Muka hisap dari kanal udara
Kecepatan aliran udara yang keluar dari pipa kanal udara akan ditentukan oleh
tegangan operasional motor listrik yang dapat diatur melalui trafo toroida. Pada
awalnya, pengukuran mempergunakan pipa PVC 8 inchi hanya mampu
memberikan kecepatan udara sebesar 1,2 m/s. Rendahnya putaran ini disebabkan
beberapa hal yaitu terdapatnya ruang kosong antara lidah (blade) dari kipas dan
dinding dalam pipa serta kurang tingginya putaran dari motor listrik. Oleh sebab itu
pada pengembangan berikutnya telah dipergunakan semacam corong yang
berfungsi untuk mengarahkan aliran ke diameter yang lebih sempit (3 inchi). Dari
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hasil pengukuran diperoleh kenaikan aliran udara meningkat menjadi sebesar
4,5m/s dan sudah memadai untuk karakterisasi sensor aliran udara.

Gambar 5.2. Kanal udara dengan variasi kecepatan aliran
Pada ujung keluaran pipa 3 inchi ditempatkan sensor pada dudukan berputar
(cakram ukur) yang dijepit mempergunakan klem multi sudut sehingga akan
diperoleh posisi sensor pada kecepatan aliran udara maksimal, gambar 5.3a.
Sementara udara yang mengalir melewati pipa pada dasarnya tidak homogen
disebabkan oleh konstruksi sederhana dari kanal udara mini ini. Hal ini disebabkan
oleh berbagai faktor diantaranya kurang stabilnya putaran bilah dari baling-baling,
adapter antara pipa kanal 8 inchi dengan 3 inchi, gesekan yang terjadi pada
permukaan dalam dari pipa yang berimplikasi pada mutu aliran arus udara yang
mengalir pada keluaran pipa. Hal ini tentu saja akan berpengaruh kepada mutu
pengukuran dari karakterisasi sensor. Oleh sebab itu dipergunakan suatu reflektor
dari pelat alumunium, seperti pada gambar 5.3b, yang ditempatkan di tengahtengah terowongan kanal udara yang bertujuan untuk memperoleh arus udara yang
homogen keluar dari kanal udara mini ini.

Gambar 5.3.

(a)
(b)
(a) Posisi sensor pada keluaran dari kanal udara mini dan (b) bentuk
reflektor penyearah aliran

Dengan cara ini dapat dilakukan karakterisasi beberapa sensor sekaligus dan
dapat dipergunakan untuk pengembangan selanjutnya sebagai detektor arah aliran
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udara. Pengecekan kecepatan aliran udara untuk mengkalibrasi sensor dilakukan
dengan mempergunakan anemometer. Pada penelitian ini dipergunakan 2
anemometer yaitu handheld dan anemometer automatik yang dilengkapi dengan
sistem akuisisi data pengukuran. Adapun anemometer automatik yang
dipergunakan sebagai kalibrator adalah tipe anemometer EM900P yang terhubung
ke data logger dari perangkat Lutron SLM 4112. Probe anemometer ini dapat
mengukur kecepatan udara sampai dengan 25 m/s yang dilengkapi dengan
pengukur suhu serta kelembaban internal. Fungsi ini menarik karena pada
pengukuran berulang dan memerlukan waktu yang lama, motor listrik yang memutar
daun baling-baling kanal udara akan memanas sehingga menyebabkan udara
panas tersedot ikut ke dalam kanal udara dan mempengaruhi kurva I(U) dari
sensor. Dengan demikian pengukuran dihentikan sampai suhu kembali normal.
Sementara untuk akuisisi data dari anemometer ke PC, dipergunakan software
pengendali (Data Acquisition Software) yaitu Lutron SW‐U801‐WIN yang
memungkinkan komunikasi dengan komputer dimana data ditransfer
mempergunakan komunikasi kabel serial RS232. Posisi sensor dan anemometer
pada eksperimen karakterisasi sensor diperlihatkan pada gambar 5.4a dan b.

Gambar 5.4.

(a)
(b)
Posisi sensor suhu dan anemometer tangan pada keluaran turbin
udara pada (a) dan kalibrator automatik pada (b)

Untuk mengetahui apakah aliran udara yang homogen telah tercapai maka
dilakukan karakterisasi profil aliran udara yang keluar pada mulut kanal udara mini
dengan mengukur kekuatan aliran udara yang ada pada setiap titik pada keluaran.
Pada penelitian ini dilakukan dengan membagi permukaan keluaran menjadi bentuk
matriks m x n dan setiap titik diukur mempergunakan anemometer. Hasil
pengukuran memberikan hasil seperti diperlihatkan pada gambar 5.5 berikut.
Pada gambar 5.5 terlihat bahwa akibat pemasangan reflektor alumunium
maka kecepatan udara mencapai maksimum dan relatif homogen pada tengah19

tengah pipa berbentuk lingkaran. Oleh sebab itu untuk karakterisasi selanjutnya
maka penempatan sensor PTC ditaruh pada tengah dari kanal udara.

Kecepatan Udara, v (m/s)
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Gambar 5.5. Profil kecepatan aliran dari kanal udara mini
V.2. Karakterisasi Statis, Dinamis dan Pemodelan Sensor PTC
V.2.1. Karakterisasi Statis Sensor PTC
Pelaksanaan eksperimen untuk mendesain sensor suhu PTC sebagai sensor
kecepatan dan arah aliran udara dilakukan dalam dua tahap yaitu menentukan
karakteristik statis dan karakteristik dinamis sensor suhu PTC. Pada kedua
eksperimen, sensor dikarakterisasi untuk memperoleh kurva arus tegangan I(U)
atau I(V), yang kemudian dimodelkan sehingga diperoleh parameter sensor seperti
RTo, Ro dan B yang menggambarkan karakteristik dari sensor. Pada penelitian ini
dipergunakan sensor positive temperature coeficient (PTC) tipe RS dengan
rumahan stainless steel seperti diperlihatkan pada gambar 5.6 berikut ini.

Gambar 5.6 Sensor tipe RS Cat. yang akan
diuji karakteristiknya dengan
rumahan logam (stainless steel).
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(b)

Sensor PTC ini terbuat dari bahan semikonduktor Barium Titanate (BaTiO3)
dari perusahaan Firma Epcos-AG yang berfungsi sebagai level sensor. Dimensi
sensor yang terbuat dari rumahan stainless steel sangat cocok dipergunakan
sebagai pendeteksi aliran udara. Bentuknya yang khas mempermudah variasi
pemasangan pada lingkungan yang kasar. Sensor ini bekerja pada jangkauan
tegangan maksimum 18V dan penggunaan pada jangka 10V dan 18 V
memudahkan evaluasi arus sensor dimana panas yang dilepaskan sensor
proporsional langsung kepada arus yang mengalir padanya. Data teknis dari sensor
diberikan pada table 4.1 berikut ini.
Tabel 5.1. Data teknis sensor suhu PTC

Untuk memperoleh parameter sensor yaitu RTo, Ro dan B maka sensor
dikarakterisasi statis dengan mengukur kurva arus dan tegangannya I(U) yaitu
dengan meletakkan sensor pada oven pada suhu terkontrol dan sensor diberi
tegangan bervariasi dari 0-20V. Oven yang digunakan yaitu Heraeus tipe T6060,
yang merupakan ruang untuk rangkaian kalibrasi termistor PTC dengan suhu
konstan yang dapat diatur suhunya dari 25˚C-300˚C. Pada oven v = 0m/s.

Gambar 5.7. Set up pengambilan data karakterisasi sensor
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Selama sensor ditempatkan di dalam oven, pengukuran dilaksanakan
mempergunakan ADC Modul merek Velleman yang dikendalikan dengan program
komputer PCLab2000. Hasil pengukuran kemudian diolah mempergunakan
software SigmaPlot untuk memperoleh komponen arus I dan tegangan V dari
sensor PTC. Semua peralatan untuk pengambilan data disusun sesuai dengan
gambar 5.7 dan 5.8. berikut:

Gambar 5.8. Pengukuran statis sensor suhu PTC
Hasil pengukuran karakteristik statis 3 sampel sensor RS yang diukur pada suhu
40oC dengan variasi tegangan suplai dari 0-20V diberikan berikut ini:

Gambar 5.9. Kurva I(V) statis dari 3 sensor identik
Data hasil pengukuran kemudian dimodelkan pada daerah setelah kurva
mencapai suhu Curie yaitu pada tegangan 12V yang memperlihatkan arus yang
diserap oleh sensor untuk diubah menjadi panas, terlihat mengalami penurunan
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secara eksponensial. Bagian inilah kemudian dimodelkan mempergunakan software
MathCad sehingga diperoleh parameter sensor Rto, Ro dan B seperti pada gambar
berikut. Dari grafik terlihat bahwa sensor identik pada tegangan Uo > 12V. Pada
tegangan ini sensor relatif lebih stabil sehingga dapat dipergunakan untuk
mengukur kecepatan aliran udara.

V.2.1. Karakterisasi Dinamis Sensor PTC dan Pemodelan Kurva I(U)
Karakteristik dinamis sensor berupa kurva arus dan tegangan (I-U) pada
berbagai tingkat kecepatan diperoleh pada variasi kecepatan 0 sampai 3,5 m/s,
gambar 5.10. Akibat kenaikan kecepatan udara maka terjadi pergeseran kurva arus
ke atas yang diakibatkan lebih banyak panas ditransfer dari sensor ke lingkungan
disekitarnya. Hal ini akan mengakibatkan sensor mengkonsumsi arus lebih besar
untuk mempertahankan kondisi kesetimbangannya (equilibrium state). Hal ini
disebabkan oleh konduktivitas thermal yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi
pada udara tenang. Pada sisi lain, tahanan dari sensor menurun sesuai dengan
suhu dari sensor akibat arus udara yang melewatinya sehingga terjadi disipasi
panas ke sekeliling sensor.
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0 m/s (350 K/W)
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3,5m/s (143,5 K/W)
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24
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Gambar 5.10

The I(U)-characteristic of the sensor at various air velocities and
modeled area. The thermal resistances decrease against the
increasing of velocities

Pada gambar 5.10 terlihat bahwa tahanan termal sensor dan parameter sensor
diperoleh dari pemodelan kurva I(U) pada daerah yang bersesuaian dengan daerah
kurva R(T). Hal ini ditandai pada daerah pemodelan (interested area) yang
kemudian dimodelkan berdasarkan persamaan (2.6) sebelumnya dan daerah yang
dipilih disesuaikan berdasarkan tipe dari sensor. Kurva arus dan tegangan I(U)
23

dimodelkan secara implicit dengan suhu ambang TM dalam persamaan MathCAD.
Berdasarkan prosedur ekstraksi parameter ini maka parameter sensor dan tahanan
termal diperoleh. Penulisan syntax berikut menjelaskan pemodelan kurva I(U)
sensor suhu PTC sebagai berikut:

Given: guess values for the unknown variables RT0, B, TC, R0
root(f(var1, var2, ...),var1)
⎡⎡
⎤
⎤
⎢⎢
⎥
⎥ 1
U T2
(
)
TS (Pel = Pth ) = root ⎢ ⎢
T
T
,
t
−
−
⎥
S
M
⎥
⎛ T −T ⎞
RW
B⋅⎜⎜ S C ⎟⎟
⎢⎢
⎥
⎥
T
S
⎠
⎝
+ R0 ⎦
⎢⎣ ⎣ RT 0 e
⎥⎦

Fungsi root(f(var1, var2, ...),var1) memberikan nilai var1 yang membuat
fungsi f sama dengan nol. Syntax memperlihatkan bahwa f adalah fungsi nilai scalar
dari setiap bilangan variabel, var1 adalah variable scalar yang ditemukan dalam f.
Nilai var1 dalam argument kedua adalah variable yang berhubungan dengan nilai
dimana akar diperoleh. Nilai v adalah vector yang berisi koefisien polynomial
dimana elemen pertamanya adalah dalam bentuk konstan. Untuk menentukan nilai
parameter maka fungsi akar memerlukan nilai kira yang diperlukan untuk memulai
proses menemukan akar persamaan. Jika nilai kira sangat dekat ke minimum atau
maksimum f maka fungsi akar dapat gagal untuk konvergen atau konvergen ke
suatu akar yang jauh dari nilai kira.
Pada persamaan pemodelan, Ts adalah suhu sensor PTC dalam keadaan
equilibrium state, dimana daya listrik yang dikonsumsi sensor mempunyai kuantitas
setara dengan energy disipasi ke lingkungannya atau TS = TS (Pel = Pth). Hasil ini
dipergunakan untuk prosedur ekstraksi parameter berikutnya (successive extraction
procedure) yang dituliskan sebagai berikut:

⎡
⎤
⎢
⎥
U T2
SSE (RT 0 , R0 , B, RW , TC ) := ∑ ⎢ I measured −
⎥
⎛ TS ( Pelek . = Pwärm . )−TC ⎞
⎟⎟
B⋅⎜⎜
i ⎢
⎥
(
)
=
T
P
P
RT 0 e ⎝ S elek . wärm . ⎠ + R0 ⎦
⎣

2

Minfehl(RT0,R0,B,RW,TC) = var1, var2, ...

Fungsi Minerr(var1, var2, ...) mengembalikan nilai var1, var2... yang terdekat
untuk memenuhi persamaan dan ketidaksamaan dalam blok penyelesaian.
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Arguments: var1, var2,... adalah variable scalar yang ditemukan dalam sistem
persamaan. Parameter-parameter sensor RT0, R0, B, TC dan tahanan thermal RW
adalah nilai estimasi setelah iterasi dengan residu minimum. Proses iterasi
digambarkan dalam diagram alir berikut, lihat gambar 5.11.
Data
UT1,UT2,UTn;
I1,I2,In;
TM1, TM2, Tmn

Initial values for Model
Parameter RT0,B,R0 and
Thermal Resistanc e Rth
with TC= 373K
Iteration process after LSM

Parameter extraction process
Determinaton TS and I-model

!
(Imess-Imodell)= Min

No

Yes

Gambar 5.11. Diagram alir dari proses iterasi pemodelan kurva I(U) sensor
Fungsi Minerr dipergunakan untuk menemukan solusi suatu sistem persamaan
mempergunakan nilai awal untuk variable yang tidak diketahui (Given), kesamaan
dan ketidaksamaan melalui operator Boolean. Program MathCAD mengevaluasi
fungsi Minerr mempergunakan metode Levenberg-Marquardt yang memerlukan
nilai awal kira untuk setiap variable yang tidak diketahui untuk memulai mencari
solusi.
Hasil dari pemodelan kurva karakteristik sensor PTC Epcos dari fungsi arus
dan tegangan I(U) diberikan pada gambar 5.12a dan b. Sensor dikalibrasi pada
udara tenang v = 0 m/s dan suhu 23°C. Seperti diperlihatkan pada grafik 5.12b
terlihat bahwa kesalahan relative maksimum adalah sebesar 1.3% dan
memperlihatkan kesalahan sistematis. Kesalahan ini disebabkan tidak saja oleh
instrument tetapi juga masalah mathematical diakibatkan model yang di fit kan pada
grafik. Nilai hasil pemodelan berupa parameter-parameter sensor pada v = 0 m/s
dan v ≠ 0 m/s diberikan tabel 5.2.
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Gambar 5.12

(a) Pemodelan kurva I(U) menurut persamaan kesetimbangan
sensor PTC. Sensor dikalibrasi pada udara tenang (v = 0 m/s)
dengan suhu lingkungan sebesar 23°C, dan (b) kesalahan relative
pemodelan

Tabel 5.2. Nilai parameter-parameter sensor pada berbagai kecepatan udara.
Sensor diukur pada suhu TM 30 °C.
Parameter
RT0 (Ω)
R0 (Ω)
B
TC (K)

Values
32,67
4,99 10-7
73,88
378,53

Air velocity, ν
(m/s)
0
2,0
3,5

Thermal resistance, RW
(K/W)
350
164,2
143,5

Dari hasil table 5.2 terlihat bahwa nilai tahanan termal di udara tenang
(v = 0 m/s) dan pada variasi kecepatan udara (v ≠ 0 m/s) tampak jelas berbeda satu
sama lain sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sensor kecepatan udara. Jika
dibandingkan pada udara tenang terlihat bahwa tahanan termal menurun sebesar
59% pada v = 3,5 m/s, sementara parameter sensor seperti RT0, R0, B dan TC
relative konstan karena tidak terdapat proses re-cristallisasi dan defek pada sifat
material elektronik dari sensor suhu PTC yang diuji..
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V.3. Menentukan Sudut Vektor Aliran Udara
Karakterisasi sensor suhu PTC yang dipergunakan untuk menentukan sudut
vektor aliran udara dilakukan dengan menempatkan cakram ukur pada sudut
tertentu dalam aliran udara kanal mini dan diukur kurva arus dan tegangan masingmasing sensor. Sumber aliran udara yang akan diukur diperoleh dari kanal udara
dengan kecepatan aliran konstan. Sementara perubahan sudut arah aliran udara
yang akan diukur disimulasi dengan memutar cakram ukur pada sudur yang
bersesuaian, sensor kemudian di karakterisasi dengan mengukur kurva I(U) nya
pada tegangan konstan.
Untuk mengamati karakteristik sensor sebagai fungsi dari geometri cakram
ukur maka pada penelitian ini dikembangkan 3 jenis cakram yang sebagian telah
dikarakterisasi seperti diperlihatkan pada gambar 5.13 berikut ini.
2’
1,25’
1’

2’
1,25’
1’

Teflon

PC Board

1’

Sensor

2’
1,25’

Teflon

PC Board

1’

Cu

Cu

0,75’

(a)
Gambar 5.13

0,75’

Stainless Steel
0,3125’

0,625’

0,625’

Cu

Stainless Steel

1’

Sensor

Sensor
0,625’

Teflon

PC Board

0,3125’

0,75’

Stainless Steel
0,3125’

(b)
(c)
Variasi jumlah sensor, dimensi dan bentuk inti halang cakram
ukur

Pada gambar 5.13a terlihat cakram ukur memiliki 3 sensor EPCOS yang
identik yang terletak pada sudut 120° satu sama lain (segi tiga sama sisi) dan
ditengah-tengahnya terdapat inti halang. Masing-masing sensor akan memiliki
faktor disipasi daya yang berbeda disebabkan posisinya yang berbeda terhalang
oleh inti-halang. Untuk melihat sejauh mana perubahan tegangan sensor terhadap
inti maka dimensi inti divariasikan antara 0,6 inchi sampai dengan 1 inchi. Pada
gambar 5.13b, cakram ukur memilik 4 sensor yang terletak secara kosentris 90°
satu sama lain (persegi panjang). Variasi diameter inti-halang pada cakram ukur
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kedua disamakan dengan inti cakram ukur pertama. Dari segi aliran udara, cakram
satu dan kedua tidak memiliki perbedaan namun dari segi algoritma pengolahan
data, sensor satu berbeda dengan dua dimana pengambil keputusan sudut ukur
pada cakram kedua ditentukan oleh 4 sensor identik dibandingkan 3 sensor pada
cakram pertama.
Sementara pada cakram ketiga, dipergunakan 3 sensor identik seperti pada
cakram pertama namun sensor terletak pada ceruk sudut yang dibuat pada intihalang. Hal ini bertujuan untuk melihat pola tegangan jatuh dari sensor suhu PTC
akibat dialiri oleh arus aliran udara sesuai pola inti-halang dan mengenai
permukaan sensor. Bentuk konkrit dari cakram ukur untuk jenis pertama
diperlihatkan pada gambar 5.14 dibawah ini.

Gambar 5.14 Bentuk dan dimensi dari (a) cakram ukur untuk dudukan 3 sensor
PTC yang tersusun identik
Pada permukaan cakram terdapat ukuran derajat yang diinginkan sehingga jika
sensor 1 dipergunakan sebagai acuan referensi maka perpindahan sudut dihitung
relative terhadap posisi awal sensor 1.
Hasil pengukuran ketiga sensor pada berbagai kecepatan aliran udara
diberikan pada gambar 5.15 sampai gambar 5.18. Pada gambar 5.15 terlihat variasi
amplitude tegangan output ketiga sensor Uo1, Uo3 dan Uo3 dalam Volt yang diukur
pada berbagai sudut arah datang aliran udara. Terlihat pada gambar bahwa
sensor 2 dan sensor 3 memiliki amplitude tegangan awal yang sama pada sudut 0
namun pada kenaikan sudut pengukuran memberikan nilai berbeda fasa.
Sementara pengaruh kecepatan aliran udara yang tiba pada permukaan sensor
suhu PTC tidak mempengaruhi pola hubungan antara tegangan keluaran dengan
sudut arah aliran udara. Hal ini diperlihatkan pada gambar 5.16. sampai dengan
5.18 dimana perubahan kecepatan aliran pada v = 2m/s, 3,3 m/s dan 4,6m/s hanya
kecil mempengaruhi perubahan amplitude dan tidak mengubah bentuk keluaran.
Keluaran ini kemudian akan dibandingkan terhadap suatu tegangan referensi
sehingga dapat ditentukan posisi dan arah vector aliran udara. Berdasarkan hal ini
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maka sensor suhu PTC dipergunakan sebagai sensor kecepatan dan sudut vector
aliran udara.

Gambar 5.15

Variasi tegangan keluaran sensor pada v = 4,6 m/s konstan

Gambar 5.16

Pengaruh kecepatan udara pada sensor 1
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Gambar 5.17

Pengaruh kecepatan udara pada sensor 2

Gambar 5.18

Pengaruh kecepatan udara pada sensor 3
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V.4. Penelitian Simulasi Penuaan Sensor
Untuk melakukan simulasi penuaan, maka sensor diberi variasi tegangan 515V bergantian secara kontinyu sehingga sensor mengalami panas mendadak.
Setelah itu, sensor akan dikarakterisasi untuk melihat apakah telah terjadi
perubahan struktur dari sensor melalui perubahan parameter model RTo, Ro dan B.
Jika perubahan telah melewati 1% dari nilai parameter saat sensor pertama kali
dipergunakan maka dapat diambil kesimpulan bahwa sensor telah rusak. Hasil
pengukuran kurva I(U) untuk ketiga sensor RS identik yang akan dipergunakan
pada cakram ukur diperlihatkan pada gambar 10 berikut. Data pada tabel 1
memberikan nilai perubahan parameter sensor setelah mengalami peristiwa
simulasi ”perusakan” pada minggu ke-3.

Gambar 5.19.

Kurva I(V) dari 3 sensor RS yang identik yang memperlihatkan drift
akibat mengalami rekristalisasi pada proses uji long time stability

Tabel 5.3. Nilai Parameter Sensor Setelah Minggu ke-3
Parameter Sensor 1
RT0
R0
B
Parameter Sensor 2
RT0
R0
B
Parameter Sensor 3
RT0
R0
B

107.9180
220.5256
104.7232
108.1180
220.5256
108.7232
108.9180
210.0456
108.7232

Nilai Model
108.0180
210.0256
104.7232
Nilai Model
108.0180
210.0256
104.7232
Nilai Model
108.0180
210.0256
104.7232
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108.0180
210.0256
104.7232
108.0180
210.0256
104.7232
108.0180
210.0256
104.7232

Sensor akan mengalami perubahan termal secara terus menerus dan penelitian
akan dihentikan ketika nilai parameter telah berubah 1% dari nilai awal dimana
sensor telah mengalami kerusakan.

V.5. Pengembangan Pengolahan Sinyal Dengan Mikrokontroler
Pengembangan prosedur untuk mendeteksi kecepatan dan sudut vektor
aliran udara yang dipaparkan diatas akan direkonstruksi dalam suatu algoritma
untuk pengolahan sinyal dan diimplementasikan pada microcontroller berbasis
mikrokontroler AT Mega 8535 yang mempunyai fasilitas port ADC 10 bit.
Pemrograman mikrokontroler dilakukan mempergunakan program AVR Bascom
dan dikompile mempergunakan downloader AVR.
Pada penelitian ini telah dibuat prototipe awal rangkaian pengolah sinyal
berbasis mikrokontroler seperti diperlihatkan pada gambar 5.20 dimana satu papan
board berisikan mikrokontroler 8535 yang akan mengolah data yang diperoleh dari
3 sensor PTC dan menyusunnya untuk ditampilkan sebagai kecepatan, sudut vektor
aliran udara serta suhu ambang.

Gambar 5.19.

Kurva I(V) dari 3 sensor RS yang identik yang memperlihatkan drift
akibat mengalami rekristalisasi pada proses uji long time stability

Agar dapat mengolah data maka mikroprosesor diprogram mempergunakan
bahasa Bascom yang dikompile secara heksadesimal. Program yang dikompile
tersebut dikirim melalui kompiler ke mikrokontroler yang berisi perintah-perintah
yang akan dipergunakan untuk mengolah data dari sensor dan menampilkan pada
display. Bentuk pemrograman dan baris perintah yang dipergunakan untuk
menginput data dari sensor diperlihatkan pada gambar 5.20 sampai 5.22 berikut.
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Gambar 5.20

Proses pemrograman mikroprosesor mempergunakan kompiler

Gambar 5.21

Program akuisisi data dengan ADC dari mikrokontroler 8535

Gambar 5.22

Tampilan sementara keluaran ADC 1-3

Secara bertahap, pemrograman mikrokontroler untuk mengolah data serta
program untuk menampilkan hasil di display akan berjalan paralel dengan
pengukuran kecepatan udara.
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
VI.1. Kesimpulan
Pada penelitian ini telah berhasil dikembangkan suatu sensor untuk mengukur
kecepatan dan sudut vector aliran udara mempergunakan sensor suhu PTC.
Penentuan kecepatan aliran udara diperoleh melalui perubahan tahanan termal
antara sensor dan lingkungan yang berubah secara signifikan akibat perubahan laju
aliran udara yang melaluinya. Tahanan termal dapat ditentukan setelah kurva I(U)
yang diperoleh dari karakterisasi sensor secara statis dan dinamis diperoleh,
kemudian dimodelkan mempergunakan metode kuadrat terkecil dimana suhu
lingkungan secara implicit dimasukkan ke dalam perhitungan model.
Hasil ekstraksi data I(U) menghasilkan parameter-parameter sensor seperti
RT0, B, TC serta tahanan termal RW. Parameter-parameter sensor ini
menggambarkan karakteristik sensor selama pengoperasian, sementara Rw
menyatakan kopling termal yang terjadi ketika sensor dipaksa mengeluarkan panas
ke lingkungannya secara konveksi oleh turbin angin. Penentukan parameter model
ditentukan melalui pemodelan kurva arus tegangan I(U)-karakteristik pada kondisi
tertentu, misalnya pada ν = 0 m/s yang dipergunakan untuk mengkoreksi data yang
diukur, juga pada ν ≠ 0 m/s.
Pengamatan parameter ini dapat dipergunakan sebagai fungsi smart dari
sensor dimana terjadinya kesalahan pengukuran yang disebabkan oleh debu, ohmic
bridges, shortcuts dan faktor penuaan dari parameter model, yang dideteksi dan
secara efektif dikompensasi tanpa memerlukan tambahan pengukuran ekstra. Lebih
jauh, karakteristik sensor dapat secara langsung dimonitor sehingga dapat
meningkatkan faktor kehandalan dan akurasi pengukuran.

VI.2. Saran
Karakterisasi sensor suhu PTC dapat dilakukan lebih baik mempergunakan
suatu kanal udara yang memberikan aliran udara yang lebih homogen sehingga
diperoleh hasil yang lebih akurat. Kemudian dengan mempergunakan card ADC
yang lebih presisi serta sumber arus konstan maka perubahan arus yang
diakibatkan perbedaan disipasi daya dari masing-masing sensor akibat berbeda
sudut dapat lebih jelas teramati.
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Anemometer Using 3-Identical PTC-Sensor for Air Velocity Measurement and
Flow Direction with Self-Control and Self-Calibration
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Jl. Prof. Dr. Muchtar Lutfi Sp. Baru Pekanbaru Indonesia
Email: lazuardi@unri.ac.id

Abstract. This work introduces a model-based approach to detect and compensate errors
of positive temperature coefficient (PTC) thermistor sensors used for the measurement of
airflow and air velocity systems. Similar to the commonly used anemometers with
mechanically-moving parts, the main error sources during long-term operation are soiling
caused by dust transported with the air and failures of electric components due to ageing by
recrystallization, ohmic bridges or shortcut. To avoid these failures, for anemometers
consisting of a single PTC thermistor sensor element a robust procedure for self-control
and self-calibration is proposed. Before using an exemplar, the calibration procedure begins
with the calibration of all model parameters by evaluating of the current-voltage l(U)characteristic at v=0 including the measurement of resistance for air velocity. During
operation, all parameters that are unstable in time are sell monitored by repeated
measurements of the I (U) - characteristic and, for v = 0, they can be recalibrated
accidentally on behalf of this model. This recalibration is then also used to correct the model
parameters for v ≠ 0. Hence, it can be checked during normal operation whether the soiling
or ageing of the device becomes critical, so that the sensor have to be cleaned or replaced.
Keywords: airflow measurement, PTC sensor, calibration point, self-control, self -calibration

INTRODUCTION
Data on fresh air and temperature distribution is essential for improving the
animal welfare and the production in confined livestock buildings. A number of
researches have been reported on how to predict or control airflow patterns and
temperature distribution based on Archimides number, jet momentum number etc.
However, there are still missing fundamental experiments to extend this work to the
application of designing and controlling of ventilation system.
For consumer applications, simplicity (costs) and lifetime are generally higher
valued than absolute accuracy. It is desired that during their lifetime the devices
work properly without any maintenance. A sensor will be considered faulty, if its
errors exceed certain error boundaries. Hence, in order to avoid system failures, the
validity of sensor output data in accordance to the specification must be controlled
with built-in 'smart" monitoring features.
Originally, when thermal airflow sensors were developed, the test measurement
industry chooses the hot-wire as the principal measurement medium. Hot-wires
provide a fairly linier signal with reasonable repeatability and fast response time.
However, hot-wires have several drawbacks. Fragility causes loss of calibration or
physical damage if a unit is dropped accidentally. Furthermore, since the hot-wire
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signal is weak, a small drift over time can cause loss of calibration or inconsistent in
reading.
Positive temperature coefficient (PTC) thermistor temperature sensors are
constructed from sintered metal oxide ceramic and its electrical resistance change
with temperature. They are sensitive but highly non linear. Their sensitivity,
reliability, ruggedness and ease in use, have made them popular for research
applications but less commonly used for industrial applications. Furthermore, the
raw signal from the thermistor is extremely non-linier [Ismail, 19991. However, with
the advantage of inexpensive microprocessors, interchangeability and linearity were
achievable in calibration process.
Based on the above reason, the objective of this research project has been to
design a model-based method of automatic self-control of PTC airflow and air
velocity sensors. The parameters of the sensor. model are determined from the
sensor's current-voltage curve (I-U-characteristics) at certain defined states, i.e.
when v = 0 m./s, and are used to correct the measured data, also when v ≠ 0 m/s.
With this self - calibration procedure, errors like soiling on sensor's surface by dust,
ohmic bridges, shortcuts and ageing of the electrical parameters, can be detected
and effectively compensated without the need to take additional measurements at
defined (laboratory) conditions. This way, the reliability and accuracy can be greatly
improved especially in calibration process.

MATERIALS AND METHODS
Design And Construction Of The Experiments
Airflow measurement experiments were carried out in an experimental setup for
calibration consisting of a wind tunnel with an air reflector and a blower, a calibration
circuit, an anemometer calibrator and a personal computer for data acquisition as
shown schematically in Figure 1. The tunnel was constructed using a PVC pipe (10
cm; length 150 cm). For appropriate measurement of airflow, a blower with a 12.VDC
operating voltage was used for generating a homogeneous and constant air current
in wind tunnel. The velocity of the air entering the wind tunnel was varied by
changing the operating voltage, from 0 m/s to a maximum speed. A stand of a scale
and a holder were provided on the table with an additional anemometer to allow
observation of the airflow profile in two dimensions over the entire tube cross
section. An anemometer of the Electronic Wind Speed indicator was used to
measure the airflow independently of the incident flow direction.
Figure 1. Schematic diagram of the airflow measurement system
The PTC thermistor sensor was attached at the front of the wind tunnel for
characterization. Due to the heat dissipation of the blower motor, the ambient
temperature TM of the measured airflow in the tunnel increased and resulted in the
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shift of the sensor's I(U) curve. This ambient temperature was measured with a
metal-housed temperature sensor PT100 and subsequently used for modeling of
the I(U)-curve in order to obtain the parameters of the sensor and the parameters
related to air velocity. A Pentium-4 computer equipped with an Analog to Digital
Card (ADC) Type Velleman drived by a program PC Lab-2000 has been used for
data acquisition of the air velocity, whereas curve modeling and graphic processing
has been done using the program MathCad, Sigma Plot and Table Curve.
To enhance the homogeneity of the flow rate in the wind tunnel, an aluminum
disk was used as 'air reflector,' positioned in the flow tunnel. After some attempts,
the best homogeneity can be achieved by placing two air reflectors one at 50 cm
from the end of the pipe and the other at the center of it both tilted 450 to each
other. Figure 2 depicts the distribution of air velocity over the wind tunnel cross
section area with two air reflector.
Figure 2. Flow rate distribution over the wind tunnel cross section area
with two air reflector

Heat Transfer and Airflow Measurement
In this work, the airflow was measured using the sensor from EPCOS-AG (Cat.
Nr. 859010). It is enclosed in the stainless steel housing and suitable particularly
well for airflow monitoring. In self heating mode, the thermistor is heated and
responds to a change in external cooling conditions which due to airflow by
changing its power consumption [Bradshaw, 19681]. The changing in the current
shifts the voltage-current characteristic of the sensor (I-U curve) and results in the
changing of the heat transfer, thus its thermal resistance.
Consider a sensor that immersed in a fluid flow. Assume that the sensor heated
by an electrical current input is in thermal equilibrium with its environment. The
electrical power input is equal to the power lost to convective heat transfer,
where I is the input current, Rr the resistance of the sensor, Ts and TM the
temperatures of the sensor and fluid respectively and Rw the thermal resistance that
indicates the heat coupling between sensor and its surrounding medium.
Furthermore, [Horn et al., 2002] have observed that the sensor resistance RT is also
a function of temperature and can be written as:
where RTO denotes sensor resistance at the specified temperature To, Ro
resistance null, B proportional to the activation energy and Tc the Curie
temperature. Such parameters show the behavior of the sensor during operation.
According to [King, l914], thermal resistance Rw as a function of fluid velocity v was
determined by means of the following equation,
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where a, b, and c are coefficients Rw obtained fiom calibration (c 0,5). Combining
equation (1), (2) and (3) allows us to eliminate the thermal resistance and solving for
the fluid velocity,
Using the formal Steinhart-Hart equation i = ao +c, ln R, +cs [n nr)3 [Fenwal, 1985]
for the temperature dependence of the electrical resistance with three parameters,
the air velocity then can be measured with a relative error < 3 %.
Sensor Calibration
The characteristic of the sensor changes due to ageing, contamination or
physical effects in the material structure. As a consequence, the parameters RTO
and B will also change and have to be controlled independently against the ambient
temperature TM. In Figure 3, a simple electrical circuit for calibration the I(U)
characteristic of PTC sensor in the self-heating mode is shown. The sensor was
calibrated in still air (v= 0 m/s) and in at a different air velocity (v ≠ 0 m/s). To obtain
the thermal resistance and sensor parameters, the I(U) characteristic was modeled
after eq.(1) and (2).
Figure 3. Simple circuit for characterizations of PTC thermistor sensor
The sensor output data can then be kept within the specification through
continuous re-calibration, i.e. preventively "repairing" the data using refreshed
model parameters. With self-monitoring capabilities, i.a. necessary maintenance will
be signaled only if the deviation from the reference exceeds a threshold.
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C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN
Tahun kedua 2012 (lanjutan), akan dilakukan penelitian yang meliputi:
(1) Penelitian Simulasi Pengkerakan Sensor
Untuk mensimulasikan kerak pada permukaan sensor maka dipergunakan
selubung silinder dari bahan tertentu dan dengan variasi diameter. Sensor PTC
dikarakterisasi dalam bidang alir silindris untuk mengamati perubahan tahanan
termal sensor akibat pengkerakan pada berbagai kecepatan aliran udara.
Pengaruh kerak terhadap perubahan tahanan termal sensor diamati
mempergunakan konsep perpindahan panas secara konduksi Fourier dari
r
perpindahan panas molekuler j q = −λ ⋅ grad ϑ dimana untuk menentukan tahanan
thermal R th dari dinding silinder ke aliran panas, perpindahan panas diselesaikan
dengan menentukan rata-rata aliran panas Q dari suatu tabung berlapis.
Sementara perpindahan panas secara konveksi yang disebabkan perbedaan
r
suhu dan digambarkan oleh hukum Newton j q = α K* (ϑ F − ϑW ) dengan konstanta
proporsionalitas αK yang disebut sebagai koefisien perpindahan panas konveksi.
Dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh informasi derajat kerak yang
dapat mempengaruhi sensitivitas sensor dalam mendeteksi kecepatan aliran
udara serta memberikan model matematis untuk algoritma pengolahan sinyal
yang pada akhirnya memberikan keputusan sensor harus dibersihkan atau
diganti sama sekali.

(2) Pengembangan Metode 2-Titik Data Arus-Tegangan
Pada penelitian sebelumnya telah diketahui bahwa tahanan termal
merupakan fungsi dari kecepatan aliran udara. Prosedur ini memiliki kelemahan
karena tahanan termal harus ditentukan dengan memodelkan semua data dari
kurva l(U) sensor. Disamping itu, suhu ambang medium di sekitar sensor harus
diukur dan dipertimbangkan sebagai faktor pengganggu.
Pada penelitian ini akan dikembangkan metode perhitungan yang
memungkinkan perhitungan termal resistansi tanpa mempergunakan seluruh
data I(U). Dengan mempergunakan hanya dua-set data pengukuran dari kurva
l(U) maka tahanan termal Rw dapat dihitung jika parameter-parameter sensor
telah lebih dahulu diketahui. Prosedur ini memiliki keuntungan dimana suhu
ambang lingkungan TM dapat dieliminir, seperti diberikan berikut ini:
RW , j = RW , j (I j , I , +1 ) , dimana j = 1,2,3....dan seterusnya. Parameter-parameter
sensor RTO, Ro, B dan TC diperoleh dari karakterisasi awal yang disimpan sebagai
referensi dan dipergunakan kembali untuk menghitung tahanan termal
mempergunakan prosedur 2-titik.
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Hasil penelitian ini memberikan fitur "oto-monitoring" tahanan termal
sebagai acuan nilai kecepatan aliran udara, sehingga jika terjadi lonjakan nilai
tahanan termal mendadak diluar batas normal dapat segera dievaluasi sebagai
perubahan karakteristik sensor tanpa harus memodelkan keseluruhan data l(U)
sensor.

(3) Implementasi Algoritma Pengolahan Sinyal Pada Mikrokontroler
Pengembangan prosedur untuk mendeteksi kecepatan dan sudut vektor
aliran udara yang dipaparkan diatas akan direkonstruksi dalam suatu algoritma
untuk pengolahan sinyal dan diimplementasikan pada microcontroller berbasis
mikrokontroler AT Mega 8535 yang mempunyai fasilitas port ADC 10 bit.
Pemrograman mikrokontroler dilakukan mempergunakan program AVR Bascom
dan dikompile mempergunakan downloader AVR.
Sistem sensor airflow yang diimplementasikan pada mikrokontroler
berbasis keluarga AT Mega 8535 akan meningkatkan kehandalan sistem
pengukuran dan memungkinkan suplai tegangan terkontrol ke sensor, akuisis
arus dan tegangan melalui ADC serta komunikasi data ke PC via serial bus
RS232. Prosedur ini mempermudah pengolahan data untuk menentukan;
kecepatan dan sudut aliran udara serta mempunyai fitur oto-monitoring dan otokalibrasi yang memberikan kelebihan dibandingkan sensor airflow yang ada.
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