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Sensor
 Sensor merupakan suatu alat/device yang berfungsi

mengubah suatu besaran fisik
(kecepatan,suhu,intensitas cahaya) dan besaran kimia
(molaritas, mol) menjadi besaran listrik.

 Besaran Listrik yang dihasilkan akan dilanjutkan ke
sebuah rangkaian pengkondisi sinyal, 
ditransmiskan,dan ditampilkan atau diteruskan ke
rangkaian control yang telah dihubungkan dengannya.



Transduser
 Transduser adalah alat yang dapat mengubah suatu

besaran fisika ke besaran fisika lain dalam bentuk
yang berbeda.

 Sensor dan transduser pada hakikatnya adalah
berbeda, namun sering dipertukarkan sebagai istilah
yang sama. Oleh karna itu untuk transduser yang 
digunakan sebagai input disebut sensor sedangkan
untuk transduser yang digunakan pada bagian input 
disebut actuator atau effector. 
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Data Flow



Sensor disusun transduser



Klasifikasi sensor
 Berdasarkan sumber

tenaga
 Sensor  aktif (active 

sensor)

- Supply energi berasal
dari luar

 Sensor pasive (passive 
sensor)

- Supply energi berasal
dari diri sendiri (Self 
generating)

 Berdasarkan Sinyal
outputnya
 Sensor Analog

- Merupakan sensor yang 
menghasilkan output 
analog.

 Sensor digital

- Merupakan sensor yang 
menghasilkan output 
digital.



Klasifikasi sensor
 Berdasarkan model operasi

 Deflection Mode

- Sensor  yang dalam pendeteksiannya
menghasilkan simpang an fisik.

 Null Mode

- Sensor yang mencegah penunjuk begeser dari
nilai nol.



Tabel pembagian sensor



Jenis Sensor
1. Sensor Proximity

2. Sensor Magnet

3. Sensor Sinar

4. Sensor Ultrasonik

5. Sensor Gaya

6. Sensor Kecepatan

7. Sensor Penyandi

8. Sensor Suhu

9. Sensor Efek Hall



Sensor Proximity
 Merupakan sensor yang dapat mendeteksi keberadaan

dan ketidakberadaan sebuah benda logam tanpa
kontak fisik

 Sensor biasanya mengemisikan medan
elektromagnetik atau elektrostatis. Tergantung dari
bahan yang ingin di deteksi.

 Besar permukaan sensor tergantung dari luas bidang
yang ingin dideteksi. Karena sensor mendeteksi
berubahan sinyal yang dipancarkanya.



Nominal Range



Sensor magnetik
 Merupakan sensor yang mendeteksi keberadaan

medan magnetik



Sensor sinar/Cahaya
 Sensor yang dapat mengubah/memanfaatkan cahaya

menjadi besaran listrik

 Ada 3 jenis sensor cahaya yaitu:

 Fotovoltaic

 Fotoresistif

 Fotolistrik



Fotovoltaic
 Sensor cahaya yang menggunakan solar sel, dimana

apabila cahaya megenai bagian solar sel, maka solar sel
akan menghasilkan arus listrik. Lalu mengalirkannya
ke rangkaian lain. 

 Timbulnya listrik terjadi karena pergerakan elektron
pada solar sel apabila dikenai cahaya



ilustrasi



Fotokonduktif/Fotoresistif
 Apabila dikenai cahaya maka nilai tahananya

(resistansinya) akan berkurang. Semakin tinggi
intensitas cahaya, semakin kecil nilai resistansinya.

 Jenis fotoresistif ini harus dihubungkan dengan
sumber tegangan tertentu. 



ilustrasi



Fotolistrik
Sensor ini mendeteksi sinar pantulan dari

sinar yang dipancarkannya.

Sensor ini mempunyai pasangan sumber
cahaya dan penerima cahaya dalam alat. 



Gambar sensor fotolistrik



Sensor LM 35



Cara Kerja
 Suhu lingkungan di deteksi menggunakan bagian IC yang 

peka terhadap suhu

 Suhu lingkungan ini diubah menjadi tegangan listrik oleh
rangkaian di dalam IC, dimana perubahan suhu
berbanding lurus dengan perubahan tegangan output.

 Pada seri LM35

Vout=10 mV/oC

Tiap perubahan 1oC akan menghasilkan perubahan
tegangan output sebesar 10mV



Deskripsi
 LM 35 ialah sensor 

temperatur paling banyak
digunakan untuk praktek.

 Memiliki harga yang  
cukup murah

 Linearitasnya baik
 LM35 tidak membutuhkan

kalibrasi eksternal yang 
menyediakan
akurasi ±¼°C pada
temperatur ruangan dan
±¾°C pada kisaran -55 to 
+150°C.

 LM35 dimaksudkan untuk
beroperasi pada -55°
hingga +150°C, 
sedangkan LM35C pada -
40°C hingga +110°C, dan
LM35D pada kisran 0-
100°C. LM35D juga tersedia
pada paket 8 kaki dan
paket TO-220. Sensor 
LM35 umunya akan naik
sebesar 10mV setiap
kenaikan 1°C (300mV pada
30 °C).



Keunggulan dan Kelemahan
Keunggulan kelemahan

 Rentang suhu yang jauh, antara
-55 sampai +150 oC

 Low self-heating, sebesar 0.08 
oC

 Beroperasi pada tegangan 4 
sampai 30 V

 Rangkaian tidak rumit

 Tidak memerlukan
pengkondisian sinyal

 Linear

 Membutuhkan sumber tegangan
untuk beroperasi



Karakteristik



Akurasi Vs Temperatur



Pengaplikasian



Fahrenheit Thermometer



Centigrade Thermometer



Sensor Ultrasonik
 Sensor ini memancarkan gelombang suara dan

kemudian menerima pantulan gelombang suara
tersebut. Perbandingan gelombang yang dipancarkan
dan dipantulkan akan berbanding lurus dengan jarak, 
ataupun tinggi benda yang dideteksi. Jika semakin
jauh maka pantulan akan semakin lemah, demikian
sebaliknya.  



Sensor Gaya
 Berfungsi untuk mendeteksi tekanan yang ada akibat

suatu gaya.





Gauge Factor (Se)
 Adalah perbandingan tahanan perubahan tahanan

dan tahanan awal, akibat dikenai suatu tekanan. 
Dirumuskan sbb:

dR : Perubahan Tahanan

R : Tahanan awal



Menghitung nilai Tahanan
 Jika suatu kawat mempunyai panjang l, dengan luas

penampang A, dan tahanan jenis .    Maka Tahanan
kawat tersebut dapat dihitung dengan



Sensor Suhu
 Ada 4 jenis sensor suhu, yaitu:

1. Thermocouple

2. Resistance temperature detector (RTD)

3. Thermistor

4. IC Sensor



Bentuk Fisik
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Simbol dan Karakteristik



Kekuatan
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