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ABSTRAK 

CURRENT METER (CURMET TIPE 180210) 

Suyitno HP,MT 

 

Invensi ini adalah dalam bentuk prototipe dan sistem alat ukur kecepatan aliran untuk 

kecepatan rendah sampai tinggi di flum maupun di sungai yang diberi nama CURMET 

TYPE180210. Alat ini diajukan sebagai klaimnya adalah : (1) Software dan mikrokontroler 

AVR Atmega 32  pada sistem alat merupakan bagian utama yang dibuat untuk digunakan 

sebagai kendali system alat Current Meter,(2) Sistem mekanikyaitu  penempatan magnet dan 

sensor Hall effect (sensor efek medan ) yang menggunakan lebih dari satu magnet untuk 

stabilitas, konstan, tidak bergerak naik – turun menggunakan magnet 8 buah dengan dimensi 

tebal 2 mm, lebar 3 mm, dan panjang 18 mm, dan (3) Bentuk dan model baling-baling yang 

digunakan sangat ringan, pipih, rata agar dapat bergerak pada kecepatan aliran rendah dan 

tinggi. Alat ini dibuat untuk mengukur kecepatan aliran rendah sampai kecepatan aliran yang 

tinggi. Untuk kecepatan aliran rendah kedalaman aliran 0,03 meter khususnya aliran di flume. 

Alat ini sangat dibutuhkan untuk studi hidrolik aliran, dan saat ini current meter yang ada di 

pasaran umumnya menggunakan debit besar pada kedalaman aliran 0,20 meter.  

Prinsip alat  ini digunakan untuk membaca sinyal yang dihasilkan oleh sensor yang 

dimasukan dalam aliran air. Sinyal listrik yang berasal dari sensor hall effect Allegro seri 

A1302, berupa sinyal yang besarnya tergantung dari medan magnet dan polaritas yang 

dihasilkan oleh magnet permanent. Sensor Hall effect seri A1302 akan mengeluarkan sinyal 

kontinyu, ratiometric dan linier dengan keluaran yang mempunyai noise  rendah. Jika rotor 

berputar maka akan menyebabkan ada dan tidaknya sinya listrik yang muncul pada sensor.  

Sinyal dari sensor mempunyai sinyal listrik yang sangat rendah dikarenakan magnet yang 

terpasang pada rotor sangat kecil sehingga medan magnet yang dihasilkan sangat kecil pula. 

Untuk mengkondisikan sinyal dari sensor supaya sesuai dengan level tegangan pada 

mikrokontroller menggunakan penguat LM358 yang kemudian keluarannya diberi IC smitch 

trigger seri 74HC14. Dengan IC tersebut maka sinyal yang dihasilkan berupa sinyal yang 

mempunyai rise time dan fall time yang sangat tajam. Sinyal tersebut merupakan sinyal 

frekuensi yang dihasilkan oleh perputaran rotor. Sinyal keluaran dari sensor yang sudah 

disesuaikan dengan level tegangan mikrokontroller dihitung menggunakan counter/timer 

eksternal yang dimiliki oleh mikrokontroller AVR dan hasil ukur yang presisi. Sinyal dari 

sensor berupa data frekuensi gelombang kotak yang hasilnya dihitung berdasarkan jumlah tiap 

detiknya dengan menggunakan counter/timer eksternal, dan disimpan dalam sebuah register. 

Sirip baling-baling mekanik yang dirancang supaya dapat membaca kecepatan aliran rendah, 

penempatan magnet dan penggunaan sensor hall effect yang dapat membaca kecepatan aliran 

dengan presisi, penguatan/pengkondisi sinyal, pengendali menggunakan mikrokontroller AVR 

seri Atmega32, LCD untuk menampilkan data hitungan sensor, waktu dan hasil pengukuran 

kecepatan aliran air.  

Data di register mikrokontroller merupakan hasil hitungan per detik nilainya 

berbanding lurus dengan besaran kecepatan aliran. Supaya dapat dikonversi menjadi satuan 

kecepatan aliran air, maka alat ukur harus dikalibrasi. Kalibrasi dilakukan dengan 

menggunakan flume standar laboratorium yang dilakukan secara berulang. Data hasil kalibrasi 

diolah menggunakan persamaan regresi linier sehingga muncul persamaan matematis. Hasil 

ukur dikonversi menjadi satuan ukur supaya dapat melakukan pembacaan pengukuran 

kecepatan aliran rendah. Hasil konversi tersebut kemudian ditampilkan pada layar display 

LCD 4x20 karakter. Data yang ditampilkan pada layar LCD adalah data hasil hitungan sensor, 

data jam dan tanggal pengukuran serta data hasil pengukuran. Alat mempunyai persamaan 

seperti berikut, yaitu Y=0.126158+(0.010587*X) 
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