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bath, responnya adalah 0.5 detik. Termistor yang sama pada udara mempunyai waktu 
respon 10 detik. Ketika dilindungi dalam teflon atau bahan yang lain untuk 
perlindungan melawan keadaaa lingkungan, waktu respon akan meningkat.  

PENGKONDISI SINYAL 
Karena termistor menunjukkan perubahan tahanan yang besar dengan suhu, maka 
ada banyak kemungkinan aplikasi rangakian. Dalam beberapa kasus, bagaimanapun 
juga, rangkaian jembatan dengan deteksi nol digunakan karena keadaan nonlinier 
dari termistor membuatnya sulit digunakan untuk sebagai pengukur aktual. Karena 
perangkat ini adalah tahanan, perhatian untuk memastikan bahwa daya terdissipasi 
pada termistor tidak melebihi batas yang ditentukan atau kemungkinan interferensi 
dengan lingkungan yang mempengaruhi pengukuran suhu. Konstanta dissipasi adlah 
bagian termistor sebab daya dalam miliwatt diperluakan untuk pencapaian suhu 
termistor 1oC diatas linkungan. Harga dasar bervariasi dari 1mW/oC pada udara 
bebas sampai 10mW/oC atau lebih pada kamar minyak. 

4.5 THERMOKOPEL 
Pada bab sebelumnya, kita telah membahas perubahan tahanan bahan sebagai 

fungsi waktu. Misal perubahan tahanan didasarkan pada variabel parameter pada 
pengukuran tahanan.  Ada ketergantuangan lain dari tingkah laku listrik dari bahan 
pada suhu yang dibentuk oleh basis pengukuran suhu. Efek ini dikarakterisasi oleh 
transduser penghasil tegangan dalam emf yang diproduksi yang sebanding dengan 
suhu. Emf ditentukan hampir linier dengan suhu dan dapat diperbaharui untuk 
konstanta bahan. Perangkat yang mengukur suhu pada basis termoelektrik disebut 
termokopel. 

4.5.1 Efek Termoelektrik
  Teori dasar dari efek termokopel ditemukan dari sifat perpindahan listrik dan 
panas dari logam yang berbeda. Dalam keadaan tertentu, ketika suhu yang berbeda 
diberikan pada logam, vibrasi dan pergerakan atom elektron diakibatkan dalam cara 
perbedaan potensial pada bahan. Perbedaan potensial ini dihubungkan dengan fakta 
bahwa elektron lebih panas. arus yang bervariasi untuk logam yang berbeda pada 
suhu yang sama disebabkan perbedaan konduktivitas panasnya. Jika rangakaian 
tertutup oleh hubungan konduktor, arus akan ditemukan yang mengalir pada loop 
tertutup. 
 Deskripsi yang tepat tentang efek ini adalah emf ada karena keberadaan arus 
yang mengalir dalam rangkaian. Pada gambar 4.6a, kita lihat reprsentasi gambar dari 
efek ini di mana dua logam yang berbeda A dan B digunakan pada lup tertuttup yang 
dihubungkan dengan temperatur T1 dan T2. kita tidak dapat membuat lup tertutup 
dengan logam yang sama karena perbedaan potensial pada masing-masing kaki akan 
menjadi sama, yang menyebablab tidak adanya tegangan emf. Sebagai catatan adlah 
emf dihasilakan sebanding dengan perbedaan suhu diantara dua titik.  
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Gambar 4.6. Efek Seebeck dan Efek Peltier. 

EFEK SEEBECK 
 Dengan menggunakan teori zat padat kondisi diatas dapat dianalisa untuk 
menunjukkan bahwa emf dapat diberikan dengan integral temperatur.  
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 = emf yang dihasilkan dalam volt 

T1,T2 = temperatur ssambungan dalam oK
QA,QB= konstanta perpindahan panas dari dua logam 

Persamaan tersebut, yang menggambarkan efek seebeck , menunjukkan 
bahwa emf yang dihasilkan sebanding dengan perubahan temperatur, dan perbedaan 
konstanta perpindahan panas. Sehingga jika logamnya sama maka emf samadengan 
nol, dan jika temperatur sama emf juga nol. 

Dalam praktek, akan ditemukan dua konstanta QAdan QB yang hampir tidak 
tergantung dari temperatur dan hubungannya hampir linier. 
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 = konstanta dalam volt/oK
T1,T2 = temperatur ssambungan dalam oK

EFEK PELTIER 
Sesuatu tang menarik dan kadaang-kadang diperluakn untuk perluasan yang 
mempunyai sifat sama dengan termoelektrik yang telah didiskusikan di atas terjadi 
ketika efek seebeck balik dipertimbangkan. Dalam kasus ini, kita membuat lup 
tertutup dari dua logam yang berbeda, A dan B sebagaimana sebelumnya. Sekarang 
tegangan eksternal diberikan ke sistem untuk menghasilkan arus yang mengalir 
dalam rangkaian sebagaiman ditunjukkan dalam gambar 4.6b. karena perbadaan sifat 
perpindahan elektrotermal dari logam, maka ditemukan bahwa slah satu sambungan 
akan terpanaskan dan sambungan yang alain akan menjadi terdinginkan, sehingga 
perangkat ini disebut refrigrator,. Proses ini berdasarkan pada efek peltier.  
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4.5.2 Termokopel 
Untuk menggunakan efek seebeck sebagai dasar dari transduser suhu, kita 

perlu menetapkan hubungan antara emf terukur dari termokopel dan suhu yang tidak 
diketahui. Kita pertama melihat bahwa satu temperatur harus bisa diketahui karena 
tegangan seebeck sebanding dengan differensial suhu pada sambungan. Lebih jauh 
setiap sambungan dari logam yang berbeda yang dibuat dengan loop termokopel 
entuk perangakat pengukuran, perluasan, dan sebagainya akan memberikan  
kontribusi emf tergantung pada perbedaan logam, dan variasi suhu sambungan. 
Untuk menyediakan keluaran yang pasti berdasar suhu yang diukur, digunakan 
sebuah susunan seperti pada gambar 4.7a. gambar ini menjelaskan bahwa 
pengukuran sambungan TM terbuka ke lingkungan yang suhunya akan diukur. 
Sambungan ini dibentuk oleh dua logam A dan B. Dua sambungan yang lain 
dibentuk oleh logam C, yang kemudian dihubungkan ke perlengkapan pengukuran. 
Referensi sambungan ditentukan secara bersama, yang disebut dengan TR. Ketika 
emf terukur, menyebabkan tegangan jatuh pada elemen resistif. Pada susunan ini 
tegangan rangkaian terbuka terukur (pada impedansi tinggi) yang selanjutnya sebuah 
fungsi perbedann temperatur(TM-TR) dan tipe dari logam A dan B. Tegangan 
dihasilkan mempunyai magnitud yang tergantung pada magnitudo absolut pada 
perubahan suhu dan polaritas tergantung pada temperatur mana yang lebih besar.  

    (a)    (b) 
Gambar 4.7. (a) sistem termokopel tiga kawat, (b) sistem termokopel dengan 

perluasan 

TIPE-TIPE TERMOKOPEL 
Konfigurasi standar tertentu dari termokopel menggunakan logam tertentu 

telah diadopsi dan memberikan penandaan, sebagai contoh ditunjukkan dalam tabel 
4.2. masing-masing tipe mempunyai penjelasan-penjelasan ,seperti range, linieritas. 
Keadaan lingkungan, sensitivitas dan sebagainya, yang dipilih tergentung dari 
aplikasi yang dibuat. Pada stiap tipe, variasi ukuran konduktor diterapkan untuk 
kasusu tertentu, misalnya pengukuran oven, lokasi pengukuran tinggi, dan 
sebagainya. Kurva tegangan dan temperatur ditunukkan pada gambar 4.8 yang 
menunjukkan suhu referensi pada 25oC dan beberapa tipe dari termokopel. Kita 
dapat memberikan catatn penting dari kurva yang ada. 
 Pertama, kita lihat bahwa tipe J dan K mempunyai slope yang besar, sehinnga 
mempunyai sensitivita syang tinggi , membuat pengukura lebih mudah. Untuk tipe R 
dan S slopenya kecil dan sensitivitasnya rendah.  Mereka mepunyai keuntungan 
penting seperti range pengukuran yang lebih besar, termasuk suhu yang sangat tinggi 
dan merupakan bahan yang sangat lembam. Penjelasan lain dari kurva adalah 
kurvanya tidak linier.  
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TABEL TERMOKOPEL 
Tabel termokopel secara sederhana meberikan tegangan yang dihasilakan oleh 
termokopel ketika sambungan referensi berada pada referensi suhu tertentu, dan 
pengukuran sambungan pada suhu yang ditentukan. Berdasarka tabel, sebagai contoh 
kita lihat untuk tipe J pada suhu 210oC dengan refernsi 0oC, maka tegangannya 
adalah : 

V(210oC) = 11.34 mV 

Tipe Bahan Kisaran Normal 
J
T
K
E
S
R

Iron-konstantan 
Copper-kostantan 
Chromel-alumel 
Chromel-konstantan 
90% platinum+10% rhodium-platinum 
87% platinum + 13% rhodium - platinum

-190 – 760 oC
-200 – 371 oC

-190 – 1260 oC
-100 – 1260 oC

0 -1482 oC
0 – 1482 oC

Gambar 4.8.Kurva tegangan TC dengan Temperatur menunjukkan sensitivitas dan 
nonlinearitas tipe thermocouple yang berbeda. 

Jika kita mengukur tegangan 4.768 mV dengan tipe S dengan referensi 00C , dapat 
kita lihat pada tabel bahwa 

T(4.768 mV) = 560 0C    (tipe S, ref 00C)
Dalam pengukuran sebenarnya, nilai tegangan yang terukur tidaklah selalu tepat 
seperti nilai dalam tabel. Jika hal ini terjadi, kita harus melakukan interpolasi 
terhadap nilai-nilai dalam tabel. Secara umum, nilai temperatur dapat ditemukan 
dengan menggunakan persamaan interpolasi berikut: 

 TM = TL + 
LH

LH

VV
TT (VM - VL)        (4-14) 

Dari persamaan diatas, tegangan terukur VM terletak antara tegangan VH yang lebih 
tinggi dan tegangan VL yang lebih rendah, dimana VH dan VL  terdapat dalam tabel. 
Temperatur yang sesuai dengan nilai tegangan ini adalah TH dan TL, seperti 
ditunjukkan pada contoh 4.9. 
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PERUBAHAN TABEL REFERENSI 
 Meskipun tabel thermocouple telah disiapkan untuk temperatur junction
tertentu, tetapi dimungkinkan penggunaan tabel ini untuk temperatur referensi yang 
berbeda dengna cara penggeseran skala tabel. Kunci yang harus diingat adalah 
bahwa tegangan harus sesuai dengan perbedaan antara referensi dan pengukuran 
temperatur junction. Dengan demikian, jika suatu nilai referensi baru lebih besar dari 
tabel referensi, semua tegangan pada tabel akan lebih rendah untuk thermocouple ini. 
Nilai ini akan dijadikan sebagai nilai referensi baru. Misalkan kita mempunyai TC 
tipe J dengan referensi 300C. Pada tabel dengan referensi 00C, tipe J pada 300C akan 
menghasilkan 1.54 mV. Ini berarti pada temperatur berapapun dengan TC ini akan 
menghasilkan tegangan 1.54 mV kurang dari yang terdapat pada tabel. Sehingga, 
mengacu pada tabel, 
 4000C menghasilkan V = 21.85 – 1.54 = 20.13 mV 
 1500C menghasilkan V = 8.00 – 1.54  6.28 mV 
 -900C menghasilkan V = -4.21 – 1.54 = -5.75 mV 
Dengan cara yang sama, jika referensi baru lebih rendah dari referensi, semua 
tegangan pada tabel akan menjadi lebih besar. Sebagai contoh, misalkan suatu 
thermocouple tipe K dengan referensi –260C. Pertama, dengan interpolasi, dapat 
ditentukan tegangan yang sesuai pada tabel dengan referensi 00C.

 V(-260C) = -1.14 + 
3025

14.195.0 (-26+30)

 V(-260C) = -0.98 mV (tipe K, 00C ref) 

Kemudian, setiap tegangan pada tabel harus ditambahkan dengan 0.98 mV, sehingga 
 4000C menghasilkan V = 1.40 + 0.98 = 17.38 mV 
 1500C menghasilkan V = 6.13 + 0.98 = 7.11 mV 
 -900C menghasilkan V = -3.19 + 0.98 = -2.21 mV 

4.5.3  Transducer Thermocouple 
 Penggunaan termokopel untuk transducer temperatur telah berkembang dari 
proses dasar dengan termokopel yang masih kasar, ke teknik pembuatan secara 
seksama. 

SENSITIVITAS 
 Dari tabel ditunjukkan bahwa range tegangan termokopel kurang dari 100 mV. 
Sensitivitas terutama tergantung dari tipe sinyal yang diterapkan dan juga termokopel 
itu sendiri. Dari gambar 4.8, terlihat bahwa tipe berikut mempunyai sensitivitas yang 
terbaik dan terjelek. 
 Tipe J : 0.05 mV/0C
 Tipe R : 0.006 mV/0C

KONSTRUKSI 
 Kebanyakan suatu termokopel merupakan suatu hasil penyatuan atau 
penggulungan junction antara dua metal. Tetapi ada juga termokopel yang dibungkus 
didalam lapisan pelindung atau bahkan disegel dalam kaca untuk melindungi dari  
lingkungan yang bisa merusak. Ukuran kabel dari termokopel ditentukan oleh 
aplikasinya, antara lain kabel #10, atau kabel #30 AWG atau kabel mikro 0.02 mm. 
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KONDISI SINYAL 
 Secara umum, elemen paling penting dalam pengkondisian sinyal TC adalah 
kebutuhan untuk melakukan pengukuran pada impedansi tinggi. Meskipun resistansi 
dc internal dari TC sangat kecil, tegangan yang dihasilkan juga sangat kecil. Dengan 
demikian, jika arus tingi dialirkan ke TC, bisa terjadi kesalahan pembacaan sekian 
persen. Tegangan TC juga diukur dengan sirkuit potensiometer, dijelaskan dalam bab 
2, dimana dapat dilakukan pengukuran pada impedansi tertentu secara efektif. 
Perkembangan teknik modern telah memungkinkan pengukuran alat secara 
elektronik seperti penggunaan electrometer yang mengandung transistor efek medan 
dengan sifat impedansi inputnya yang tinggi atau konfigurasi op-amp yang tepat 
dengan impedansi input yang tinggi. Faktor lain dari pentingnya penggunaan TC 
adalah kebutuhan akan pengetahuan referensi temperatur dari junction. Dalam 
banyak aplikasi, terutama penggunaan medan, termometer digunakan untuk 
menentukan temperatur lokal. Faktor koreksi, seperti yang telah dibicarakan pada 
bagian sebelumnya, digunakan untuk membuktikan tegangan TC yang telah terukur 
dimana digunakan untuk menentukan temperatur. Dalam beberapa kasus, dibutuhkan 
untuk menempatkan junction referensi pada point jauh dari pengukuran junction.
Sebagai contoh, jika temperatur pada sekitar pengukuran junction bervariasi dalam 
range yang lebar. Pada kasus ini, extension wires (kabel tambahan) digunakan, yang 
terbentuk dari materil yang sama dengan TC itu sendiri.  

4.6. TRANSDUCER SUHU YANG LAIN 
4.6.1. Bimetal Strip 
Transducer temperatur jenis ini mempunyai karakteristik: kurang akurat, mempunyai 
histerisis, respon waktu yang lambat, dan berharga rendah. Alat ini sering digunakan 
dalam banyak aplikasi, terutama jika siklus on/off lebih diinginkan daripada kontrol 
yang kontinyu. 

PERTAMBAHAN PANAS 
Kita telah mengetahui bahwa semakin besar energi panas akan menyebabkan 
molekul dari suatu padatan mengalami kenaikan  amplitudo dan frekuensi. Sifat ini 
diharapkan untuk dapat berkolaborasi dengan penambahan volume padatan, karena 
molekul cenderung untuk menempati volume yang lebih besar. Efek ini bervariasi 
antara material karena berbagai faktor, termasuk ukuran dan berat molekul, struktur 
pola, dan yang lainnya. Sehingga jika kita mempunyai batang dengan panjang l0 pada 
temperatur T0 seperti ditunjukkan pada gambar 4.10, dan temperatur naik ke T, maka 
batang akan mengalami pertambahan panjang menjadi l, 
  l = l0 [1 + T] (4-16) 
dimana T = T – T0 dan  adalah koefisien pertambahan panjang dari bahan. 
Beberapa nilai koefisien pertambahan ditunjukkan pada tabel 4.3. 
                     T0

                        l0
                             T > T0

                           l > l0
Gambar 4.10. Suatu padatan mengalami penambahan panjang sesuai dengan temperatur. 


