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Abstrak
Teknologi sensor telah banyak mengalami perkembangan di berbagai bidang. Seperti pada bidang mitigasi
bencana, salah satu sensor yang digunakan yaitu sensor untuk mengamati pergerakan tanah untuk
mangantisipasi terjadinya tanah longsor yang rawan terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini telah
dikembangkan sensor Linear Variabel Differential Transformer (LVDT) yang merupakan sensor posisi yang
dapat dijadikan sebagai sensor pergeseran tanah. Perkembangan sensor LVDT banyak mengalami
perkembangan dan sudah mulai diproduksi dalam bentuk prototipe, namun harga jualnya masih tergolong
mahal sehingga tidak mudah untuk mendapatkannya. Pada penelitian ini sensor LVDT dibuat dengan
menggunakan bahan yang terjangkau sehingga harganya lebih murah. Sensor LVDT yang telah dibuat
bejumlah 5 buah dengan variasi diameter dan jumlah lilitan yang berbeda-beda dengan bentuk umum
LVDT, dimana lilitan primer berada di tengah-tengah antara lilitan primer dan lilitan sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian dari kelima sensor LVDT (bentuk umum), sensor yang berdiameter 1,5 cm
dengan ukuran kawat email 0.3 mm paling linear dengan jangkauan kelinearan mencapai 90 mm. Selain
bentuk umum LVDT, telah dibuat bentuk-bentuk sensor LVDT yang lain, dan sensor LVDT bentuk
Overwound linear tepered secondary windings yang baik untuk dikembangkan menjadi sensor pergeseran
tanah dengan data kalibrasi mendekati 1. Sensor LVDT ini memiliki spesifikasi nilai skala terkecil (NST)
0.1 mm dengan jangkauan pengukuran mencapai 140 mm.
Kata-kata kunci: LVDT, Tanah longsor, Pergeseran tanah, Sensor

PENDAHULUAN
Perkembangan sensor saat ini semakin maju dengan adanya pengembangan-pengembangan sistem
teknologi dan jenis material yang digunakan. Selain itu, kebutuhan sensor dan sistem sensor tidak hanya pada
bidang industri, tapi juga merambah pada bidang lain, seperti bidang otomotif, teknologi pengolahan,
bangunan, medis, komunikasi, teknologi informasi dan bidang lainya. Salah satu jenis sensor yang
dikembangkan saat ini yaitu sensor untuk mengetahui perubahan pergeseran tanah untuk mengantisipasi
tejadinya bencana longsor yang merupakan bencana alam yang sangat sering terjadi di Indonesia.
Pengamatan pergerakan tanah telah dikembangakan dengan beberapa alat instumen antara lain
extensometer elektris, inclinometer dan FBG stainmeter. Pada pendeteksian daya tekan antar lapisan tanah
menggunakan sensor FBG strainmeter. Adapun Inclinometer untuk mendeteksi pergerakan relatif lapisan
tanah. Sedangkan extensometer elektris untuk mendeteksi pergeseran permukaan tanah [3, 6, dan 4].
Sistem instrumentasi dan monitoring pergeseran tanah menggunakan sensor LVDT berbasis
mikrokontroler telah dikembangkan [5]. Sensor LVDT (Linear Variabel Differential Transformer)
merupakan salah satu sensor magnetik yang biasa digunakan sebagai sensor perpindahan. Kemampuan
sensor dalam menentukan posisi ini, dapat dikembangkan menjadi instrumen yang dapat mengamati
perpindahan atau pergeseran tanah. Namun pada penelitian sebelumnya jangkauan pengukuran masih kecil.
Untuk itu, maka dalam penelitian ini akan dibuat beberapa jenis sensor LVDT yang memiliki jangkauan
pengukuran yang besar dan juga ketelitian yang lebih kecil agar hasil pengukuran bisa akurat. Jenis
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konfigurasi LVDT ini yang menjadi acuan awal untuk membuat jenis LVDT yang dapat dikembangkan
menjadi sensor pergeseran tanah.

DASAR TEORI
Sesuai dengan namanya Linear Variable Differential Transformer, sensor ini bekerja didasari oleh
prinsip-prinsip transformator defferential dimana variabelnya ditentukan oleh pasangan lilitan primersekunder yang ada pada sensor ini. Sensor LVDT ini pertama kali dirintis oleh Schaevitz pada tahun 1940.
Sejak itulah bentuk-bentuk sensor ini banyak dikembangkan dan diaplikasikan dalam berbagai keperluan.
Selain itu, LVDT juga telah dimodelkan dan dianalisis dengan teori medan elektromagnetik. Kinerja LVDT
ditentukan oleh geometri tranduser, variasi eksitasi, arus dan frekuensi untuk menentukan kinerja yang
diusulkan [3].

Gambar 1. Lilitan /kumparan pada sensor LVDT

Sensor LVDT ini dapat dilihat pada gambar 1, dimana pada lilitan primer dihubungkan dengan sumber
arus AC, dengan sinyal sinusoidal yang akan membuat lilitan-lilitan sekunder terbangkit dengan tegangan
induksi [4]. Karena lilitan-lilitan sekunder tersebut dipasang secara seri, maka tegangan (sinyal) keluaran
dari pasangan lilitan sekunder tersebut merupakan hasil selisih dari kedua tegangan sekunder tersebut [7]
Prinsip Kerja Sensor
Pada sensor LVDT yang terdiri dari pipa selindris yang pada bagian dalamnya terdapat batang magnetik,
akibatnya jika batang magnetik tersebut tidak terletak tepat di tengah-tengah sensor, maka tegangan induksi
yang terbangkit pada kedua lilitan sekunder tersebut menjadi berbeda, karena besaran tegangan induksi
ditentukan oleh cepat lambat dan kuat lemahnya fluks magnetik dalam kumparan. Sedang kuat lemah fluks
yang ada dalam kumparan dipengaruhi oleh adanya batang magnetik di dalam pipa tersebut. Sehingga posisi
batang magnetik dalam pipa menentukan sinyal output sensor LVDT ini. Menurut Hukum Faraday,
dinyatakan bahwa besar tegangan induksi yang terjadi dalam lilitan sekunder (U) adalah [1] :
𝑈 = −𝑁.

𝑑𝜙
𝑑𝑡

= −𝑀

𝑑𝐼

(1)

𝑑𝑡

N
= jumlah lilitan
𝜙
= fluks magnetic
M
= induksi timbal balik antara pasangan liliatan primer dan lilitan sekunder
I
= kuat arus pada lilitan primer
Maka untuk trafo differensial berlaku :
𝑈 = 𝑈2 − 𝑈1 = − 𝑀2
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Karena M1 dan M2 merupakan fungsi dari x (posisi batang magnetik), maka :
𝑈 = ( 𝑀1 − 𝑀2 ) = 𝑀 (𝑥) sehingga 𝑈 = 𝑀 (𝑥)

𝑑𝐼

(3)

𝑑𝑡

Kerena itu, amplitudo tegangan keluaran sekunder menjadi sebanding dengan posisi inti magnetik. Saat
inti magnetik berada di tengah-tengah (pusat dua lilitan sekunder), tegangan-tegangan sekunder pada kedua
lilitan sekunder adalah sama, akibatnya selisih menjadi nol, dikatakan posisi tersebut posisi nol. Saat inti
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magnetik digeser ke salah satu arah tertentu, maka tersebut fluks magnetik di tempat tersebut bertambah kuat
dan sebaliknya pada lilitan sekunder lainnya menjadi berkurang. Akibatnya terjadi selisih tegangan yang
tidak nol, dan selisih ini (sinyal keluaran) akan bergantung besarnya kepada posisi inti tersebut.
Dalam perkembangannya, dilakukan beberapa modifikasi pada LVDT ini. Adapun bentuk-bentuk
modifikasi ini dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja sensor. Beberapa contoh modifikasi sensor LVDT ini
dapat dilihat pada gambar 2.

(1)

(2)

(4)

(3)

(6)

(5)

Gambar 2. Bentuk-bentuk sensor LVDT [1]

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Bentuk umum LVDT
Bentuk lilitan sekunder linear setengah (Balanced overwound linear-tapered secondaries)
Bentuk lilitan sekunder setimbang berstruktur (Balanced profiled secondaries)
Bentuk lilitan sekunder penuh (Overwound linear – tapered secondary windings)
Bentuk lilitan sekunder linear penuh yang setimbang (Balanced overwound linear – tapered
secondary windings)
(6) Bentuk Complementary tepered windnings

METODOLOGI
Secara garis besar, keseluruhan tahapan dalam peneilitan ini digambarkan pada skema pada gambar 3
berikut ini.

Pembuatan sensor
LVDT berbagai
konfigurasi

Rangkaian Demolator
& kondisional signal

Pemilihan bentuk
LVDT

Prototipe Sensor
LVDT

ADC
(mikrokontroler)

Gambar 3. Tahapan penelitian pengembangan sensor LVDT

Pembuatan sensor ini dilakukan secara manual dengan menggunakan alat penggulung kawat yang
memiliki counter lilitan sehingga memudahkan dalam perhitungan jumlah lilitan. Adapun bagian dalam pipa
terdapat inti besi (core) dari bahan feromagnetik yaitu ferit. Inti besi ini berfungsi untuk membangkitkan
induksi magnetik pada kumparan sekunder. Desain sensor LVDT yang akan dibuat dapat dilihat pada
gambar 4. Pada penelitian ini, dilakukan variasi ukuran diameter LVDT serta kawat email yang digunakan.
Terdapat 5 jenis LVDT yang digunakan dengan berbagai variasi.
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Gambar 4. Desain sensor LVDT

Kemampuan pengukuran sensor LVDT bergantung pada diameter lilitan dan juga panjang lilitan itu
sendiri sesuai dengan hukum Faraday. Untuk itu, dilakukan variasi terhadap diameter pipa, diameter kawat
email, serta jumlah lilitan primer dan juga sekunder .
Bentuk umum dari sensor LVDT ini (Gambar 5 (1) ) memiliki keterbatasan khususnya dalam jangkuan
dan kelinearan data. Bentuk ini kemudian dikembangkan dan dimodifikasi untuk memaksimalkan kinerja
sensor. Adapun bentuk-bentuk modifikasi yaitu bentuk Balanced Linear –tapered secondaries (Gambar 5
(2) ) dan Overwound linear-tapered secondary windings (Gambar 5 (3) ).
(2)

(1)

(3)

Gambar 5. Desain sensor LVDT (1) bentuk umum, (2) bentuk Balanced Linear – tapered secondary windings (3)
Overwound linear-tapered secondary windings

Senyal keluaran rangkaian demolator dan kondisional sinyal dihubungkan dengan sistem Analog to
Digital (ADC) dengan menggunakan mikrokontroler arduino UNO R3 agar pembacaan sinyal dapat
dikonversi ke dalam bentuk digital. Arduino Uno adalah arduino board yang menggunakan mikrokontroler
ATmega328. Arduino Uno memiliki 14 pin digital (6 pin dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input
analog, sebuah 16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi USB, sebuah konektor sumber tegangan, sebuah
header ICSP, dan sebuah tombol reset. Arduino Uno memuat segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung
sebuah mikrokontroler [2].
Hasil pembacaan ADC yang telah dikonversi ke dalam satuan panjang (mm) dari arduino ini akan
ditampilkan ke LCD 16 x 2. Selanjutnya data ini juga akan ditampilkan dan disimpan di komputer/laptop
selama pengukuran dilakukan. Adapun skematik keseluruhan dari sensor LVDT dapat dilihat pada gambar 6
berikut ini.
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Gambar 6. Skematik prototipe sensor LVDT

HASIL PENGAMATAN
Pada penelitian ini, telah dibuat sensor LVDT yang akan dikembangkan menjadi sensor pergeseran tanah.
Adapan sensor yang telah dibuat dapat dilihat pada gambar 7 berikut ini.

Gambar 7. Sensor LVDT berbagai variasi

Pengujian karaktersitik LVDT ini dilakukan di dalam laboratorium elektronika Jurusan Fisika ITB.
Adapun varibel manipulasinya yaitu jumlah lilitan kawat dengan diameter dalam yang berbeda-beda.
Panjang inti besi yang digunakan yaitu 30 cm, dengan sumber tegangan pada trafo step down 6 V. Untuk
mengukur tegangan keluaran (Vout) digunakan multimeter digital.
Tabel 1. Data jangkauan kelinearan

No
1
2
3
4
5

Jenis
LVDT
Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3
Sensor 4
Sensor 5

Diameter
pipa (cm)

Diameter kawat
(mm)

Sekunder 1

1.80
1.80
1.50
1.50
1.50

0.30
0.30
0.30
0.20
0.20

517
517
517
517
517

Jumlah lilitan
Primer Sekunder 2
517
317
317
517
317

517
517
517
517
517

Jangkauan
kelinearan
(cm)
70
80
90
80
80

Dari data hasil pengukuran ini dapat dilihat jangkauan kelinearan dari masing-masing sensor LVDT
yang berbeda-beda. Perbedaan ini yaitu dari variasi bentuk diameter kumparan, diameter kawat email, dan
juga jumlah lilitan primer. Kurva karakteristik sensor dapat dilihat pada gambar 8 di bawah ini.
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Hubungan antara Pergeseran core (mm) dan tegangan
Output ( mV)
800
Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3
Sensor 4
Sensor 5

Tegangan Output (mV)

700
600
500
400
300
200
100
0
0

40

80

120

160

200

240

280

Pergeseran Core (mm)
Gambar 8. Kurva karakteristik variasi sensor LVDT

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa diameter kumparan mempengaruhi tegangan output sensor LVDT.
Dari semua variasi sensor, jenis sensor 3 dengan diameter pipa 1.50 cm memiliki jangkauan linear paling
besar dan diamter kawat email 0.30 mm. Adapun untuk jenis kawat email yang digunakan juga
mempengaruhi dari segi kelineran suatu sensor, dimana sensor yang memiliki kawat email lebih besar lebih
jauh jangkauan kelineaerannya namun sensor yang memiliki kawat lebih kecil memiliki karakteristik kurva
yang lebih linear. Karakteristik dari sensor ini menjadi acuan untuk modifikasi model sensor LVDT. Dalam
penelitian digunakan 3 model LVDT yaitu bentuk umum , bentuk balanced Linear –tapered secondary
windings (3) dan bentuk Overwound linear-tapered secondary windings.

Gambar 9. Modifikasi Sensor LVDT (1) bentuk umum, (2) bentuk Balanced Linear –tapered secondary windings
(3) Overwound linear-tapered secondary windings

Dari ketiga jenis LVDT yang digunakan, bentuk ke-3 sensor LVDT yaitu model Overwound linear tepered
secondary windings, yang memiliki kilinearan paling baik. Hal ini dapat dilihat dari grafik pada gambar 10
dimana garis kelineraran yaitu 0.9987, sedangkan model LVDT dengan bentuk umum 0.8999 dan bentuk
Balanced Linear –tapered secondary windings adalah 0.9917.
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Tegangan Output (mV)

1200

Bentuk Umum

y = 26.08x - 365.92
R² = 0.9987
Balance linear - tapered secondary windings

1000
800

Overwound linear - tepered secondary
windings

600
400

y = 4.5504x - 35.105
R² = 0.9917

200
y = 3.2358x - 80.125
R² = 0.8999 60

0
20

40
Pergeseran core (mm)

Gambar 10. Kurva karakteristik bentuk-bentuk sensor LVDT

Kalibrasi Sensor LVDT

mistar (mm)

Pada pengujian alat ini, dilakukan dengan membandingkan perpindahan core dengan alat ukur Standar
Internasional yaitu mistar. Adapun data pergeseran dapat dilihat dari tampilan LCD yang terhubung dengan
sensor LVDT. Nilai skala terkecil (NST) dari sensor ini yaitu 0,1 mm dan berdasarkan hasil pengukuran
didapatkan data dari mistar dan sensor tidak jauh berbeda.
Data kalibrasi sensor LVDT dapat dilihat pada gambar 11 yang dimana pengujian dilakukan sebanyak 3
kali dan kelinearannya sudah mendekati 1. Hal ini menunjukkan bahwa sensor yang telah dibuat memiliki
sensitifitas yang baik sehingga dapat digunakan untuk pengukuran panjang dalam hal ini akan dikembangkan
menjadi sensor pengukuran pergeseran tanah. Jangkauan pengukuran dari sensor LVDT ini yaitu dari 0- 140
mm atau sekitar 14 cm. Berdasarkan hasil penelitian dari tanah longsor atau landslide akan terjadi pada
pergeseran tanah sampai 5 cm untuk sudut kemiringan suatu lereng yaitu sekitar 45 0 [5]. Berdasarkan data
ini, maka sensor LVDT yang telah dibuat dibuat menjadi sistem mitigasi bencana untuk peringatan awal akan
terjadinya longsor.
140
120
100
80
60
40
20
0

y = 1.0027x + 0.0749
R² = 1

0

50

100

150

Sensor LVDT (mm)
Gambar 11. Data kalabrisi sensor LVDT

KESIMPULAN
Pengaruh variasi lilitan kumparan, terhadap jangkauan kelinearan yaitu jika jumlah lilitan primer lebih
kecil dari lilitan sekunder maka jangkauan linearitasnya lebih besar, sedangkan jenis LVDT yang yang
memiliki diameter kumparan lebih kecil juga lebih besar jangkauan lineritasnya. Adapun untuk model sensor
LVDT yang baik untuk dikembangkan menjadi sensor pergeseran tanah yaitu model Overwound linear
tepered secondary windings . Sensor LVDT yang telah dibuat memiliki nilai skala terkecil 0.1 mm dengan
jangkauan pengukuran 140 mm.
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