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Invensi ini adalah bidang instrumentasi elektronika, hal ini berkaitan dengan temuan yang 

dihasilkan adalah alat ukur sedimen layang yang menggambarkan perubahan konsentrasi sedimen 5 

layang. Alat ini diajukan sebagai klaimnya adalah : (1) Sistem pengukuran sedimen layang (2) 

Sistem mekanik yaitu pengaturan jarak antara modul sensor TSL1401 dengan lensa 7,9mm, 

sehingga hasil pengukuran menjadi lebih focus dengan jarak pengukuran lebih jauh. (3) 

Mikrokontroller ATMega 32 yang berfungsi mengendalikan sensor TSL1401 dan proses transfer 

data.(4) Komunikasi data hasil pengukuran menggunakan bluetooth sehingga data hasil pengukuran 10 

dapat ditabulasi dan ditampilkan pada komputer. Modul bluetooth yang digunakan adalah Easy 

Bluetooth Modul produksi Parallax dan modul yang berada pada komputer menggunakan USB 

Bluetooth Biliongton. Alat tersebut sangat dibutuhkan untuk studi hidrolik karena dapat digunakan 

untuk memprediksi pengendapan suspended load di daerah aliran. Alat dirancang mempunyai 

parameter dimensi butir yang melayang serta jumlah butiran yang dialirkan.  15 

Prinsip alat  ini sensor TSL1401 melakukan pembacaan yaitu dengan melakukan scan garis 

sedimen layang pada aliran dengan kecepatan yang sangat cepat. Untuk mengolah data-data yang 

berasal dari sensor TSL1401 yang berupa data mentah menggunakan mikrokontroller ATMega32. 

Mikrokontroller ini akan mengendalikan sensor-sensor untuk membaca data-data sedimen layang. 

Data-data yang berasal dari keluaran sensor tersebut masih berupa data analog, sehingga perlu 20 

diubah menjadi data digital menggunakan ADC internal ATmega32. Data digital hasil olahan 

tersebut kemudian akan ditampilkan melalui LCD 2x16 dan dikirimkan ke Komputer menggunakan 

Bluetooth. Modul bluetooth yang digunakan adalah Easy Bluetooth Modul produksi Parallax dan 

modul yang berada pada komputer menggunakan USB Bluetooth Biliongton. Mekanik dalam 

penelitian ini digunakan untuk membuat casing sensor yang sekaligus digunakan untuk mengatur 25 

jarak antara modul sensor TSL1401 dengan lensa 7,9mm, sehingga hasil pengukuran menjadi lebih 

focus dengan jarak pengukuran lebih jauh. Pada bagian bawah mekanik, dipasang lampu LED 

LUXEON 1 watt yang digunakan untuk menerangi pengukuran supaya tidak terganggu oleh adanya 

cahaya dari luar sistem. Mekanik dibuat dengan menggunakan PVC diameter 6 in dan akrelik 

sebagai casingnya. Perangkat Lunak atau program digunakan untuk mengendalikan sensor, 30 

komunikasi rangkaian sistem dengan komputer PC dan program penerima dan pengolah data yang 

pada komputer PC. Perangkat lunak ini ditulis menggunakan bahasa CVAVR untuk mikrokontroller 

dan perangkat lunak yang digunakan pada komputer PC menggunakan Visual Basic versi 6.0. 

perangkat lunak tersebut sudah memenuhi untuk digunakan dalam penelitian ini  

Pengujian atau kalibrasi rancangan alat ukur dengan cara mengukur air sebanyak satu liter 35 

yang kemudian diberi sedimen layang yang berupa debu terbang dengan berat tertentu. Debu 

terbang yang digunakan adalah debu halus hasil letusan gunung merapi. Pengujian harus dilakukan 

dalam ruang tertutup untuk memaksimalkan keakuratan data hasil pengukuran. Alat mempunyai 

persamaan seperti berikut, yaitu Y=-27213,1+(-37,10097*X) 
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