APLIKASI OP-AMP PADA SENSOR SUHU LM35
-

Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran
suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan.
Berikut ini adalah karakteristik dari sensor LM35.
1. Memiliki sensitivitas suhu, dengan faktor skala linier antara tegangan dan suhu 10 mVolt/ºC,
sehingga dapat dikalibrasi langsung dalam celcius.
2. Memiliki ketepatan atau akurasi kalibrasi yaitu 0,5ºC pada suhu 25 ºC
3. Memiliki jangkauan maksimal operasi suhu antara -55 ºC sampai +150 ºC.
4. Bekerja pada tegangan 4 sampai 30 volt.
5. Memiliki arus rendah yaitu kurang dari 60 µA.
6. Memiliki pemanasan sendiri yang rendah (low-heating) yaitu kurang dari 0,1 ºC pada udara
diam.
7. Memiliki impedansi keluaran yang rendah yaitu 0,1 W untuk beban 1 mA.
8. Memiliki ketidaklinieran hanya sekitar ± ¼ ºC.

Sensor Suhu LM35
-

Gambar diatas menunjukan bentuk dari LM35 tampak depan dan tampak bawah. 3 pin LM35
menujukan fungsi masing-masing pin diantaranya,:
1. pin 1 berfungsi sebagai sumber tegangan kerja dari LM35,
2. pin 2 atau tengah digunakan sebagai tegangan keluaran atau Vout dengan jangkauan kerja dari 0
Volt sampai dengan 1,5 Volt dengan tegangan operasi sensor LM35 yang dapat digunakan
antar 4 Volt sampai 30 Volt. Keluaran sensor ini akan naik sebesar 10 mV setiap derajat
celcius sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :
VLM35 = Suhu* 10 mV
3. pin 3 dihubungkan ke GND

-

cara kerja dari rangkaian sensor suhu LM35 diatas adalah sebagai berikut:
1. sensor suhu LM35 akan merespon suhu yang ada disekitarnya.
2. Suhu yang sudah direspon oleh LM35 akan diubah langsung ke dalam besaran tegangan listrik
yang dikeluarkan melalui kaki nomer 2 pada LM35 (input)
3. Berdasarkan karakteristiknya, setiap 10mV mewakili suhu 1oC, sehingga tegangan yang
dukeluarkan oleh LM35 berdasarkan respon suhu lingkungan di sekitarnya, maka dapat
dihitung dengan rumus:
VLM35 = suhu * 10mV
Misal: jika suhu yang terukur adalah 50oC, maka VLM35 = 50 * 10mV = 500mV = 0,5V
4. LM311N adalah IC op-amp yang digunakan untuk membandingkan nilai input LM35 dengan
Vref, sehingga fungsi dari LM311N tersebut adalah sebagai komparator dikaki non-invering.
Vref = ½ VCC
Sehingga menurut rangkaian diatas, LED terhubung ke VCC dan untuk menyalakan LED
tersebut dibutuhkan input tegangan yang kecil (Low).
Ingat bahwa: pada komparator dikaki non-inverting :
-

Vin < Vref akan berlogika low
Vin > Vref akan berlogika High

Rangkaian Sensor Suhu LM35
-

Rangkaian ini digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu, dimana sebagai sensor suhu
menggunakan LM35 dan agar bisa di deteksi oleh rangkaian selanjutnya bisa menggunakan
penguat non inverting seperti aplikasi rangkaian sesor suhu LM 35 yang akan dibuat.
Dengan menggunakan penguat non inverting didapatkan hasil tegangan output sekian kali lipat
dari tegangan input sensor suhu LM35.
Misalnya menggunakan penguatan 3x, maka perubahan suhu dari LM35 dikali 3 sehingga apabila
berada pada suhu 400C maka tegangan output dari LM35 adalah 40 x 10mV = 0,4V (sesuai data
sheet perubahan suhu LM 35 10mV/0C) dan kemudian dikalikan dengan penguat non inverting
sebesar tiga kali penguatan sehingga 0,4V x 3 = 1,2V.

-

Untuk aplikasi rangkaian dari sensor suhu dan penguat non inverting lihat gambar dibawah ini.
Nilai R bisa ditentukan sendiri yang terpenting adalah 3 kali penguatan dengan rumus G =
1+R2/R1.
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