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ABSTRAK 

Ratemeter adalah a/at penghitung I pencacah denyut dalam satuan 
waktu tertentu. Dalam hal ini fungsi ratemeter menghitung I mencacah arus 
yang mengalir yang terdeteksi oleh tabung Geiger Muller. Dalam metode yang 
standar penghitungan hasil cacahan ratemeter masih memerlukan stopwatch 
dalam penentuan waktu terjadinya longsoran e/ektron. Penghitungan dengan 
melibatkan stopwatch ini akan menghasi/kan ralat pada ketepatan waktu 
penghitungan. 

Tu/isan ini membahas desain rangkaian ratemeter digital yang sudah 
dilengkapi dengan timer sebagai pengontrol/ pengatur waktu pengukuran 
untuk Pencacah Geiger Muller di laboratorium Fisika UKSW Diharapkan 
a/at ini dapat memberi sumbangan bagi penelitian atau pengajaran di bidang 
atom dan partikel. 

Pendahuluan 

Fisika merupakan ilmu eksperimental maka tidak lepas dari berbagai 
percobaan baik dengan demonstrasi yang dilakukan oleh guru maupun dengan 
praktikum yang dilakukan oleh (maha) siswa. Menurut Mills [1], selain dapat 
membuat (maha) siswa berperan aktif dalam proses belajar mengajar, percobaan 
juga dapat membuat (maha) siswa lebih tertarik terhadap fisika, mempermudah 
penyerapan materi dan memberi pengalaman dalam mengolah data. Akan tetapi 
percobaan sering mengalami kendala yaitu keterbatasan tempat (laboratorium) 
serta keterbatasan dan mahalnya alat-alat percobaan, sehingga fisika sering 
diajarkan secara teoritis saja. 

Atom dan partikel adalah salah satu bidang kajian dalam fisika yang sulit 
diamati kejadian yang sesungguhnya secara langsung. Atom dan partikel biasanya 

·. diajarkan dengan gambar-gambar maupun sketsa dari atom itu sendiri. Hal ini 

dikarenakan atom hanya dapat diamati dengan peralatan khusus. Sehingga 
" seringkali atom dan partikel hanya diaja!kan secara teoritis. 
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Sebuah alat yang sering digunakan untuk mendeteksi partil(el bermuatan 
yaitu pencacah Geiger Muller dimana alat tersebut terdiri dari 2 bagian pokok 
yaitu tabung Geiger Muller dan ratemeter seperti ditunjukkan pada gambar 1 : 

-....._. 
Rate meter 

Gam bar 1. Pencacah Geiger Muller pada [2] 

Dalam tulisan ini akan dibahas perancangan dan hasil analisa rangkaian 
ratemeter digital yang sudah dilengkapi dengan timer sebagai pengontrol/ 
pengatur waktu pengukuran untuk Pencacah Geiger Muller di laboratorium Fisika 
Universitas Kristen Satya Wacana. 

Pencacah Geiger Muller 
Alat pencacah Geiger Muller bekerja berdasarkan prinsip ionisasi gas. 

Pencacah Geiger Muller terdiri dari 2 bagian utama yaitu tabung Geiger Muller 
dan alat pencacah yang sering disebut dengan rate meter. 

A.Tabung Geiger Muller 
Tabung Geiger Muller terbuat dari bahan gelas atau kaca yang diisi dengan 

gaJ dan dua elektroda. Salah satu elektroda berbentuk silinder logam dan yang 
lain berbentuk kawat tipis yang dipasang berhimpit dengan sumbu utruna 
silinder(kawat sentral). Tabung ini kemudian diisi dengan sejumlah gas yang 
dapat terionisasi dengan baik. Pada kedua elektroda tersebut kemudian diterapkan 
potensial listrik DC. Potensial listrik ini diatur secukupnya sampai terjadi 
runtuhan elektron sekunder pada kawat sentral yang akan menyebar sepanjang 
kawat tersebut. Penyebab runtuhan ini adalah elektron atomik-dalam yang 
tereksitasi dalam tumbukan sehingga menghasilkan foton dalam daerah ultra-ungu 
yang dipancarkan saat elektron ini kembali ke tingkat energi semula. F oton yang 
terlepas ini cukup mempunyai energi untuk mengionisasi atom-atom gas yang ada 
disekitarnya. Ionisasi akan berhenti sejenak ketika ion positif yang bergerak lebih 
lambat dari elektron semakin menumpuk sehingga menurunkan kuat medan listrik 
dalam tabung. Setiap ionisasi pengion yang datang akan menghasilkan satu pulsa. 
Pulsa-pulsa yang dihasilkan akan merniliki puncak yang sama tidak tergantung 
energi radiasi dari pengion. Pada penggunaan praktis daerah tegangan kerja untuk 
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menghasilkan proses ini disebut daerah Geiger Muller(GM) atau Plato dan 
didapati berada pada kisaran 200 Volt. 

EndW"mdowGM 

TI 
Pancake OM 

Gambar 2. Tabung Geiger Muller pada Orau [4]. 

B.Ratemeter 
Ratemeter dalam hal ini berfungsi sebagai pencacah hasil dari tabung 

Geiger Muller. Di sini Ratemeter terdiri dari dua bagian yaitu pembangkit 
tegangan sebagai penghasil tegangan dan counter atau pencacah. Pembangkit 
tegangan adalah rangkaian yang dapat membangkitkan tegangan tinggi karena 
tabung Geiger Muller membutuhkan tegangan tinggi tertentu supaya dapat bekerja 
dengan baik. Tegangan tinggi tersebut berkisar antara 300 volt sampai 500 volt. 
Sedangkan Counter atau pencacah adalah rangkaian yang menerima hasil dari 
tabung Geiger Muller yang berupa pulsa-pulsa elektrik kemudian mengolahnya 
menjadi sebuah data yang ditampilkan dalam sebuah display. 

Rancangan Alat 
Alat detektor ini secara garis besar terbagi dalam lima bagian yaitu sensor 

pulsa, pembangkit tegangan, penguat, mikrokontroler dan LCD Display seperti 
ditunjukkan oleh Gambar 3. 

Pembangkit 
r-+ 

Sensor 
� 

Penguat 
f-+ 

Mikro 
r--+ 

LCD 
Tegangan Pulse kontroler Display 

Gambar 3 .. Skema rangkaian ratemeter digital untuk pencacah Geiger Muller. 

Sensor Pulsa 
Sensor yang digunakan berupa tabung Geiger Muller yang telah ada di 

laboratorium Fisika Universitas Kristen Satya Wacana. 
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Gambar 4. Jendela tabung Gei ger M uller pada Bennet [2] 

Pengatur Tegangan Tinggi 
Untuk pembangkit tegangan tinggi dari 220 volt (tegangan PLN) dipilih 

transformator step-up dengan spesifikasi V sekunder 500 volt, arus 250 rnA. 
Pemilihan ini dimaksudkan dapat menghasilkan tegangan tinggi tapi arus yang 
lewat tetap kecil. Untuk tegangan masuk Vin = 220 volt dan tegangan keluaran 
Vout = 500 volt maka perbandingan lilitan primer dan lilitan sekunder sebagai 
berikut: 

N2 Vour 500 25 
-=-=-=-

Nl v;n 220 11 

Dengan N 1 adalah jumlah lilitan pada kumparan primer dan N2 adalah 
jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Dari perbandingan di atas dapat dicari 
jumlah lilitan pada kumparan sekunder : 

N2 
= 

25 
= 2 27 

N 11 
' 

I 

Pembangkit Tegangan Tinggi berfungsi untuk menghasilkan tegangan 
sekitar 350 - 450 volt sebagai Vin pada tabung Geiger Muller sehingga dapat 
terjadi longsoran elektron. Longsoran elektron-longsoran elektron yang dideteksi 
oleh power suplay dalam bentuk pulsa-pulsa elektrik. Untuk menaikkan tegangan 
dari 220 volt (tegangan PLN) dipilih transformator step-up dengan spesifikasi 
V sekunder 500 volt, arus 250 rnA. Pemilihan ini dimaksudkan dapat menghasilkan 
tegangan tinggi tapi arus yang lewat tetap terkontrol. Hal ini dimaksudkan untuk 
menghindari frekuensi dari PLN yang dapat berubah-ubah sehingga arus yang 
mengalir berubah-ubah yang dapat merusak rangkaian alat yang akan dibuat. 

Pembangkit Tegangan Tinggi masih menghasilkan tegangan Bolak-balik 
AC maka perlu disearahkan karena rangkaian menggunakan tegangan searah DC. 
Transformator dihubungkan dengan dioda bridge, kapasitor, dan resistor untuk 
menghasilkan tegangan DC yang stabil sebelum masuk sensor tabung Geiger 
Muller. Pulsa-pulsa yang dihasilkan Geiger Muller kemudian dilewatkan 
kapasitor. Karena kapasitor tersebut hanya dapat melewatkan sinyal berupa pulsa. 
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Gam bar 3. Rangkaian Pembangkit Tegangan Tinggi 

Penguat 
Pulsa yang dideteksi oleh pembangkit tegangan masih lemah, oleh 

karena itu diperlukan rangkaian untuk menguatkan pulsa. Dalam rangkaian ini 
menggunakan rangkaian buffering dan komparator dengan menggunakan IC 
TL084. Rangkaian buffer berfungsi untuk menguatkan pulsa dengan frekuensi 
sama. Pulsa yang dihasilkan rangkaian buffer masih berbentuk sinyal segitiga 
maka harus dirubah menjadi sinyal kotak dengan rangkaian komparator. 
Mikrokontroler bekerja pada wilayah tegangan 5 volt. Oleh karena itu sebelum 
dihubungkan dengan mikrokontroler pulsa harus melalui transistor terlebih 
dahulu. Fungsi dari pemasangan transistor adalah menjadikan pulsa menjadi 
sinyal kotak yang beramplitudo 5 volt. 

Gambar 4. Rangkaian Penguat 

Mikrokontroler 
Signal beberapa pulsa yang merupakan keluaran dari sistem pembentuk 

pulsa diumpankan pada mikrokontroler AT89C51 yang merupakan bagian utama 
dari sistem pengolah pulsa oleh mikrokontroler, jumlah pulsa listrik tersebut akan 
dihitung dalam interval waktu tertentu. Untuk suatu pemrograman diperlukan 
flowchart sebagai pedoman pemrograman. Di mana flowchart yang digunakan 
seperti pada gam bar 5. 

LCD Display 
LCD digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data dari 

mikrokontroler. Dalam hal ini yang ditampilkan hanya hasil cacahan. LCD yang 
digunalan adalah tipe STN, Positive. Dengan tipe backlight : LED, dengan 
karakter : 16 characters x 2 Lines. Tampilan LCD display berupa Ts {Time 
scaler), D (decrease), dan Counting (Hasil cacahan). Ts berfungsi untuk mengatur 
batas waktu pencacahan atau penghitungan. D akan menampilkan penghitungan 
mundur dimulai dari tampilan waktu pada Ts sampai angka 0. Saat angka pada D 
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0 maka pencacahan atau penghitungnn akan berhenti. Counting akan 
menampilkan hasil cacahan yang terdeteksi. 

Deteksi pu Lq 
masu� 

� 

Y Cacahan ditambah 
I 

Gambar 5. Fluw··hart untuk Mikrokontroler 

Hasil dan Pembahasan 
Alat ini bekerja berdasarkan r ilsa-pulsa listrik yang terdeteksi dari sensor 

tabung pencacah Geiger Muller. Tcg· . 1gan dinaikkan pada rangkaian pembangkit 
tegangan tinggFkemudian dialirk:in '•e tabung pencacah Geiger Muller sehingga 
menyebabkan terjadi longsoran L·kk .:·on dalam hal ini dalam bentuk pulsa-pulsa 
listrik. Kemudian pulsa-pulsa terse' ut diolah dengan rangkaian penguat dan 
pengolah data sehingga dapat di tamr':! bn pad a Display. 
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Pengatur Tegangan Tinggi 
Transformator step-up mcnghasilkan tegangan keluaran lebih tinggi 

dibandingkan· tegangan masukan. Tegangan yang dihasilkan adalah tegangan 
bolak-balik (AC) sebesar 500 V, dengan arus terkontrol maksimal 250 
milliampere. Tegangan kemudian disearahkan dengan dioda bridge sehingga 
menghasilkan tegangan searah (DC) sebesar 500 x 1.414vo/t = 707volt. Tegangan 
yang �udah disearahkan tersebut kemudian dilewatkan pada rangkaian pembagi 
tegangan sehingga menghasilkan tegangan sebesar 420 volt. 

Hasil pengukuran tegang•tn yang dihasilkan rangkaian pengatur tegangan 
tinggi selama 30 menit untuk menguj i kestabilan adalah sebagai berikut. : 

Kestabilan Pengah:r Tegangan Tinggi 

410 
; 405 
Cl 

; 400 
Cl 
G.l 395 

1- · -

390 

1- tegangan I 

m-::lit !·."-

Gambar 6.Garafik Percobaan untuk 111enguji Kestabilan Rangkaian Pembangkit Tegangan 
Tinggi dengan Tid<tk Mengubah Potensiometer I hambatan. 

Dari basil pengukuran peruma dapat dilihat bahwa tegangan tinggi yang 
dihasilkan di antara 399- 402 volt untuk 30 menit. Fluktuasi tegangan kurang 
dari 4 volt, jadi rangkaian pengatur tegangan tinggi aman untuk digunakan 
sebagai penghasil tegangan untuk tabung pencacah Geiger Muller. 

-·600 
� 500 
; 400 
� 300 
ftl 200 
� 100 

0 

Kestabilan Pengatur Tegangan 

Tjnggi 

-R1min, R2min 
-- R1 min, R2max 

R1max, R2max 

0 5 10 15 20 25 30 

Gambar 7. Grafik Percobaan untuk 111-:nguji Kl·stabilan Rangkaian Pembangkit Tegangan 
Tinggi dengan (.kngubah Pc·�nsiometer/ hambatan. 

Keterangan: R1min = Potensiometer I dai.I"' t•osisi minim•.•n, R�ona.x = Potensiometer I dalam posisi maximum 
R2min = Potensiometer 2 dal;tlll pusisi mininittlll, R2max= Potensiometer 2 dalam posisi maximum 
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�ada percobaan kedua ada perubahan pada tegangan maksimum dari 497 
volt turun ke tegangan 494 volt. Hal i ni disebabkan karena pemakaian yang 
lama sehingga menyebabkan sedikit peningkatan suhu pada transformator 
sehingga tegangan keluaran keluaran menjadi turun. Untuk digunakan sebagai 
sumber tegangan pada tabung Geiger Muller masih cukup aman karena 
tegangan menurun tidak naik, juga perubahan terse but tidak mempengaruhi hasil 
perhitungan karena yang akan diolah adalah jumlah pulsa elektrik bukan 
tegangan pulsa elektrik. 

Tegangan tersebut digunakan sebagai tegangan kerja tabung Geiger 
Muller. Tabung Geiger Muller menghasilkan pulsa-pulsa elektrik yang 
kemudian dilewatkan pada kapasitor pulsa tersebut berbentuk sinyal segitiga 
sebesar -10 volt, yang dapat dilihat pada gambar 8. 

• Timediv = 2 ms 

• Voltdiv =5 volt 

Gambar 8. Pulsa Keluaran yang Dihasilkan dan telah dilewatkan Kapasitor 

Penguat 
Pulsa keluaran yang minus atau di bawah nol tidak dapat diolah oleh 

pengolah data. Karena pengolah d<1ta hanya dapat mengolah data positif. Oleh 
karena itu pulsa harus dilewatkan terlebih dahulu ke rangkaian buffer untuk 
m�naikkan tegangan yang menghasilkan tegangan 15 volt, selanjutnya melewati 
rangkaian komparator untuk menghasilkan sinyal kotak sebesar 15 volt, dapat 
dilihat pada gambar 9. 

• Timediv = 0,5 
ms 

• Volt div = 5 

Gambar 9. Pulsa Keluaran setelah Mel<.>wati Rangkaian Buffer dan Komparator. 

Dalam hal ini pulsa terscbut h .. ·lum bisa langsung oleh pengolah data. 
Oleh sebab itu pulsa harus diubah d:1lam bentuk sinyal kotak sebesar 5 volt 
dengan memasang transistor 2N222. PL!Isa dapat terlihat seperti gambar 10. 

• Timediv = 1 
ms 

Gambar 10. Pulsa yang a',an Diolah pada Mikrokontroler. 
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Mikrokontroler 
Mikrokohtroller yang akan digunakan adalah keluaran Atmel seri 

AT89C51. Mikrokontroler. berfungsi untuk mengolah data yang masuk. Data yang 
diolah menggunakan sistem bilangan biner. Pengolah data untuk pertama kali 
mengatur timer, yaitu mengatui batas waktu penghitungan atau pencacahan. 
Untuk penambahan waktu dengan kelipatan 1 0  detik, yang diatur melalui LCD 
Display. Saat tombol Start ditekan ini berarti mikrokontroler mulai bekerja 
mengitung pulsa yang masuk pada mikrokontroler. Saat itu pula timer akan 
menghitung mundur tiap detik dari waktu yang ditentukan hingga mencapai nol. 
Mikrokontroler akan mengolah data masukan yang berupa pulsa 5 volt. Saat pulsa 
5 volt akan dihitung satu. Jika ada pulsa selanjutnya sebesar 5 volt akan dihitung 1 
lagi dan ditambahkan pada hitungan pertama. Penghitungan ini akan diulang 
sampai timer menunjuk angka not. Batas waktu yang digunakan adalah hitungan 
detik. 

LCD Display 
Tampila� LCD Display· berupa Ts (Time Scaler), yang berfungsi untuk 

mengatur lama waktu penghitungan atau pencacahan. Ts diatur dengan tombol 
Time ( +) dan Time (-) dengan kenaikan setiap 1 0 detik. W aktu penghitungan 
maksimal adalah 9990 detik. Tampilan D (decrease) berfungsl untuk 
menampilkan perhitungan mundur dari waktu yang telah ditetapkan di Ts dengan 
penurunan hitungan setiap 1 detik. D (decrease) akan mulai bekerja saat tombol 
start ditekan atau di kanan nominal D sudah tertampil huruf B (Begin). Jika 
tombol start kembali ditekan dan di kanan nominal D tertulis lambang (-), makaD 
berhenti bekerja. Tampilan Counting berfungsi untuk menampilkan hasil hitungan 
atau cacahan yang diolah oleh mikrokontroler. Counting akan mulai bekerja saat 
D mulai menghitung mundur hingga mencapai angka nol. Counting akan berhenti 
menghitung atau mencacah saat D berhenti bekerja pada angka nol maupun saat D 
berhenti karena di kanan nominal ada lambang (-) yang berarti stop. Untuk 
tampilan dapat dilihat pada gambar 11. 

Gambar 11. LCD Display 

Uji Coba Pengukuran 
Pengukuran yang dilakukan adalah mengukur radiasi pada Ratemeter 

Digital yang telah dibuat, juga pacta Griflin Timer Scaler sebagai kalibrasi d�ngan 
tabung pencacah Geiger Muller yang ada di Laboratorium Fisika UKSW sebagai 
sensor. 

Pengukuran pada Ratemeter Digital 
Pengukuran yang dilakukan adalah pengukuran radiasi lingkungan, 

pengukuran radiasi sumber radioaktif, pengukuran sumber radiasi dengan diberi 
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penghalang, dan pengukuran benda-benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan 
radioaktif. 

a. Mengukur radiasi lingkungan selama 1 menit sebanyak 4 7 hitungan. 
b. Mengukur radiasi sumber radioaktif dengan sumber Co7"60 selama 1 menit 

sebanyak 170 hitungan dan selama 2 menit sebanyak 339 hitungan. 
c. Mengukur radiasi sumber dengan diberi penghalang timbal setebal 3,37 

mm sebanyak 142 hitungan, dan timbal setebal 6,13 mm sebanyak 135 
hi tung an. 

d. Mengukur benda di sekitar yang dapat menghasilkan radiasi seperti kaus 
lampu p�tromax sebanyak 281 hitungan. 

Pengukuran pada Griffin Timer Scaler 
Pengukuran yang dilakukan sama dengan pengukuran pada ratemeter digital 

dengan perlakuan yang sama. 
a. Pengukuran radiasi lingkungan selama 1 menit sebanyak 51 hitungan. 
b. Mengukur radiasi sumber radioaktif 1 menit sebanyak 181 hitungan dan 

selama 2 menit sebanyak 345 hitungan. 
c. Mengukur radiasi sumber dengan diberi penghalang timbal setebal 3,37 

mm sebanyak 152 hitungan, dan timbal setebal 6,13 mm sebanyak 146 
hitungan. 

d. Mengukur benda di sekitar yang dapat menghasilkan radiasi seperti kaus 
lampu petromax sebanyak 289 hitungan. 

Perbaadingan Pengukuran 
Perbandingan pengukuran antara ratcmeter digital dengan Griffin Timer 

Scaler dapat dilihat pada tabel berikut : 

Pengukuran 
Rate meter Griffin Timer Selisih Prosentase Perbedaan 

Digital Scaler (hitungan) Pengukuran (%) 
Radiasi Lingkungan 47 51 4 -

Sumber (Co-60) l menit 170 181 II 3,9 
Sumber (Co-60) 2 menit 339 345 6 0,6 

Dengan penghalang 3,37 mm 142 152 10 4,0 

Dengan penghalang 6,13 mm 135 146 II 4,3 

Kaus Lampu Petromax 281 289 7 . 1,0 
. .  

Tabell. Perbandmgan pengukuran antara Ratemeter Digital dengan Gnffin Timer Scaler 

Menurut Klinken [3], kaus lampu petromax mengandung sedikit Th-232 
dan Ce-142, sehingga merupakan sumber partikel-alfa (a.), partikel-betha (�) 
maupun sinar-gamma (y). 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil prosentase perbandingan 
pengukuran ratemeter digital dengan Griffin Timer Scaler sebagai kalibrasi 
kurang dari 5 %. 
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Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan desain ratemeter digital di atas, maka dapat 

disimpulkan : 
1. Alat pembangkit sumber tegangan untuk tabung Geiger Muller dapat dibuat 

dengan rangkaian transformator step-up, dioda bridge atau penyearah 
jembatan, pembagi arus dan rangkaian kapasitor. 

2. Pengatur pulsa dapat dibuat dengan rangkaian buffer, komparator dan 
transistor. 

3. Alat pengolah data dapat menggunakan rangkaian mikrokontroler A T89C51 
dan ditarnpilkan pada LCD Display. 

4. Hasil perbandingan dengan Griffin Timer scaler sebagai kalibrasi kurang dari 
5 %, sehingga dapat dikatakan alat yang dibuat dapat bekerja dengan baik. 

5. Ratemeter Digital ini sudah dilengkapi dengan timer sebagai pengontrol/ 
pengatur waktu. 
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