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Digital LC Meter Versi 2 
 

Diterjemahkan oleh Cholis Safrudin YD1CHS 
See my blog http://yd1chs.wordpress.com 

 
 

LC meter ini diimprove oleh Phil Rice VK3BHR. Beberapa perbedaan dari versi aslinya adalah: 

• Menggunakan sebuah PIC16F628, sebelumnya 16F84. Versi ini menggunakan sebuah comparator 
internal untuk menggantikan eksternal oscillator LM311. 

• Dilengkapi dengan pengkalibrasi software. LC meter ini dapat diklaribasikan dengan menggunakan 
sebarang kapasitor yang akurat, yang memiliki range nilai antara 100pF sampai dengan 10000pF. 

 

The Circuit 

 

Komponen-komponen Khusus 

Sebenarnya tidak dibutuhkan komponen dengan akurasi khusus, kecuali komponen kapasitor eksternal yang 
digunakan untuk melakukan kalibrasi nantinya.  

• Dua kapasitor (C dan Coal) 1000pF dianjurkan menggunakan kualitas yang bagus untuk menjaga 
kestabilan frekuensi oscillator. Dianjurkan menggunakan kapasitor jenis polystyrene. Jenis MKT juga 
bagus. Bila tidak ada jenis-jenis tersebut, kapasitor NPO (dengan tanda hitam dikepalanya) bisa 
digunakan. Hindari menggunakan kapasitor keramik. 
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• Dua kapasitor polar 10uF dianjurkan menggunakan jenis tantalum (untuk memperoleh 
resistansi/induktansi seri/dalam yang kecil). 

• Kristal 4MHz adalah harus tepat 4.000MHz, bukan nilai yang medekati. Setiap terjadi kesalahan 
sebesar 1% pada frekuensi kristal maka akan menambahkan kesalahan pada pembacaan nilai induktor 
sebesar 2%. 

• Relay harus menggunakan jenis arus yang rendah. PIC hanya mampu memberikan arus sebesar 30mA. 
Gunakan micro Relay atau Reed Relay. 

• Jangan lupa menambahkan diode “catch” paralel dengan relay, bisa menggunakan 1N4148 atau jenis 
lainnya. 

 

Instruksi-instruksi Kalibrasi 

1. Cek kembali apakah semua komponen pada tempat yang benar. 
2. Cek kembali semua kaki komponen telah tersolder sempurna, dan tidak ada jalur PCB yang saling 

terhubung secara tidak sengaja. 
3. Cek kembali posisi kaki diode dan 7805, jangan sampai terbalik atau salah. 
4. Jangan lupa – IC PIC yang dibeli dari toko belum terisi program, Anda harus meload program 

kedalamnya, bila tidak maka rangkaian tidak akan bekerja. 
5. Nyalakan catuan dengan hati-hati. Arus yang dikonsumsi oleh rangkaian seharusnya kurang dari 

20mA. Jika anda tidak melihat apapun di layar LCD, sementara semuanya telah dicek kembali dalam 
keadaan OK, coba lakukan adjusting pada trimpot yang mengatur kekontrasan LCD. Jika trimpot ini 
diset terlalu lemah, maka karakter tidak akan terlihat pada layar LCD. Jika karakter sudah terlihat, 
pada saat dinyalakan seharusnya akan terlihat pesan “Calibrating”, kemudian C=0.0pF (atau nilai lain 
sampai dengan +/- 10pF). 

6. Biarkan beberapa saat rangkaian dalam kondisi aktif untuk pemanasan, kemudian tekan tombol “zero” 
untuk memaksa rangkaian melakukan re-Calibration kembali. Display sekarang seharusnya 
menunjukkan nilai C=0.0pF. 

7. Hubungkan kapasitor standar yang memiliki akurasi nilai baik. LC meter seharusnya membaca nilai 
kapasitor tersebut mendekati dengan nilai nominalnya (dengan error +/-10%). 

8. Untuk menaikkan pembacaan kapasitansi, hubungkan jumper dengan tanda “4” pada diagram 
dibawah. Sementara untuk menurunkan pembacaan kapasitansi, hubungkan jumper dengan tanda “3” 
pada diagram dibawah. Ketika pembacaan sudah mendekati nilai nominal kapasitor standar, lepaskan 
jumper. PIC akan mengingat hasil kalibrasi tersebut. Anda dapat mengulang proses kalibrasi tersebut 
sebanyak yang anda suka (EEPROM PIC membatasi sampai dengan 10.000.000 kali). 

9. Jika terjadi kejanggalan pada LC meter, anda dapat menghubungkan jumper “1” dan “2” untuk 
mengecek frekuensi dari oscillator. Hubungkan jumper “2” untuk mengecek frekuensi free running 
dari oscillator disebut dengan “F1”. Nilainya harus ditampilkan sebagai 00050000 +/- 10%. Jika 
ternyata nilainya terlalu tinggi (mendekati 00065535), maka LC meter akan mengalami overflow dan 
memberikan pesan error. Jika nilainya terlalu rendah (misal dibawah 00040000), anda akan kehilangan 
akurasi pengukuran. Hubungkan jumper "1" untuk mengecek frekuensi kalibrasi yaitu “F2”. Nilainya 
harus berkisar 71% +/- 5% dari nilai "F1" yang diperoleh dari menghubungkan jumper "2" diatas. 

10. Beberapa pengguna mungkin ingin melakukan adjustment terhadap induktor sehingga F1 mendekati 
00060000 untuk mendapatkan akurasi maksimum dari LC meter. Maka, indultor "L" dengan nilai 
82uH dianjurkan untuk kepentingan tersebut, dibandingkan dengan menggunakan induktor dengan 
nilai 100uH. 

11. Jika meter menunjukkan nilai mendekati 00000000 untuk F1 dan/atau F2, lakukan pengecekan ulang 
terhadap semua perkabelan disekitar switch L/C, hal ini menunjukkan bahwa oscillator berhenti 
bekerja. 
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12. Fungsi pengukur induktor secara otomatis akan terkalibrasi, ketika anda melakukan kalibrasi dengan 
menggunakan kapasitor standar diatas. Anda bisa mencoba menghubungkan kedua terminal pengukur, 
maka pembacaan “L” seharusnya memberikan nilai Nol. 

                   Test Links 

 

1. Mengecek Frek. Kalibrasi F2 
2. Mengecek Frek. Free Running F1 

3. Menurunkan pembacaan C 
4. Menaikkan pembacaan C 

 








