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PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil 

dari pereneanaan, pembuatan dan pengujian alat ukur jarak menggunakan 

gelombang ultrasonik. 

Kesimpulan-kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

<F Jarak minimum yang dapat diukur alat 1m adalah 15 em untuk 

pengukuran di dalam dan di luar ruangan. 

~ Jarak maksimum yang dapat diukur adalah 350 em (3,5 m) untuk 

pengukuran di dalam dan di luar ruangan. 

~ Persentase kesalahan pengukuran jarak terbesar adalah pada jarak 15 

em yaitu 6,667 % untuk pengukuran di dalam ruangan dan pada jarak 

15 em yaitu 4,447 % untuk pengukuran di luar ruangan. 

~ Persentase kesalahan pengukuran jarak terkeeil adalah pada jarak 50 

em yaitu 0 % untuk pengukuran di dalam ruangan dan pada jarak 60 

em yaitu 0 % untuk pengukuran di luar ruangan. 

~ Alat ini sangat peka terhadap objek yang ada di sekelilingnya, objek 

yang terlalu kecil, permukaan yang lunak yang menyerap banyak 

energi dan tekanan udara yang berubah-ubah serta bentuk permukan 

yang tidak rata menyulitkan pemantulan gelombang suara yang ~~ 

diambil oleh alat ini. 
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tIF Untuk meneapai jarak yang maksimwn maka jarak antara kedua 

transduser diatur pada jarak ± 15 em, perubahan letak transduser 

mempengaruhi kemampuan pengukuran jarak. 

tIF Alat ini tidak eoeok dipakai pada pengukuran yang membutuhkan 

keakuratan yang tinggi karena resolusi 1 em terlihat dengan jelas 

membatasi keakuratan alat ini. 

tIF Alat ini eoeok untuk pengukuran ruangan untuk mengetahui berapa 

jumlah cat yang dibutuhkan pada dinding, pada photograji untuk 

penempatan eahaya yang tepat dan berbagai pengukuran lain. 
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