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Ikhtisar Produk 

Sap Flow Meter (SFM1) merupakan satu instrumen mandiri,
yang dapat berdiri sendiri digunakan untuk mengukur aliran
getah atau transpirasi pada tumbuhan. Dengan 
memanfaatkan prinsip Metode Rasio Panas, SFM1 mampu 
mengukur aliran transpirasi tingkat tinggi maupun rendah pada 
batang berkayu kecil dan akar termasuk pohon-pohon besar.  

Seperti halnya prinsip Deformasi Panas Lapang, Metode Rasio 
Panas pada Sap Flow Meter adalah satu-satunya instrumen 
yang dapat mengukur aliran transpirasi pada kondisi tidak ada 
aliran atau nol dan tingkat aliran transpirasi balik. Oleh karenanya 
instrumen ini sangat bermanfaat dan fleksibel untuk pengukuran 
langsung pemanfaatan air pada tanaman.
 
Heat Ratio Method (Metode Rasio Panas HRM)

Metode Rasio Panas dikembangkan oleh University of 
Western Australia dan organisasi mitra, ICRAF dan CSIRO,
prinsip HRM telah divalidasi dengan mengukur transpirasi secara
gravimetri dan telah digunakan dalam penelitian yang
dipublikasikan sejak tahun 1998.
Sebagai contoh adalah penelitian oleh: 
Burgess, S.S.O., et.al. 2001 An improved heat pulse method 
to measure low and reverse rates of sap flow in woody plants 
Tree Physiology 21, 589-598. 

Metode Rasio Panas bersumber dari pengembangan Metode Kompensasi Pulsa Panas. Pengembangan teknik pulsa 
panas menghasilkan kebutuhan arus listrik yang sangat rendah yaitu sekitar 70 mA per hari dengan interval 
pengukuran sampel  setiap 10 menit pada tingkat transpirasi rata-rata. ave two radial measurement 

points for the charaterisation of radial sap flow 

Jarum HRM memiliki dua titik pengukuran radial yang 
mengkarakterisasi perbedaan radial aliran transpirasi 
batang sehingga pengukuran menjadi lebih akurat. Melalui 
kontrol mikroprosesor, titik pengukuran yang di dalam 
dapat dinyalakan atau dimatikan tergantung pada anatomi 
spesifik bagian berkayu spesies tanaman yang akan 
diukur.  Keadaan ini memberikan fleksibilitas pilihan 
batang yang dapat diukur, dengan kisaran 
diameter > 10mm pada batang berkayu atau akar sampai 
dengan pohon terbesar Redwood. 

Hal ini memungkinkan pengamatan aliran air dalam 
batang dan akar pada berbagai spesies yang berbeda, 
dengan ukuran dan lingkungan yang berbeda termasuk 
pada kondisi kekeringan atau cekaman air. 

SFM1 Sap Flow Meter 



 

 

Desain Instrumen 

Sensor HRM berupa tiga jarum masing-masing sepanjang 35mm yang secara integrasi terhubung dengan mikroprosesor 
16-bit. Sensor bagian atas dan bawah berisi dua bagian thermistor yang berada pada posisi 7,5mm dan 22,5mm dari 
ujung masing-masing sensor. Jarum yang ketiga berada pada posisi tengah merupakan pemanas garis yang 
mengantarkan pulsa panas yang beraturan dan seragam disepanjang jarum sensor ke gubal tanaman (sapwood). 

Konfigurasi & Pengoperasian Instrumen 

 
Semua aspek pengoperasian instrumen dan perhitungannya dikendalikan oleh mikroprosesor yang secara otomatis 
mengubah sinyal microvolt analog ke output terkalibrasi. Variabel pemrograman seperti interval pulsa panas, masukan 
energi, jarak sensor, dan frekuensi pengukuran tersimpan dalam memori yang tidak mudah berubah.

HRM Sap Flow Meter menampilkan informasi seperti status Baterai eksternal, Nomor Seri, Versi peralatan, Status 
memori eksternal atau SD Card, Interval pengukuran, Pilihan pelaporan data & Faktor koreksi. Adanya software utility 
memungkinkan Sap Flow Meter dioperasikan secara manual.  Dengan demikian, pada layar monitor dapat dievaluasi 
kejadian interval pulsa panas dengan menampilkan data mentah suhu yang terukur.  Tampilan  berikutnya 
menyediakan rincian durasi waktu yang dibutuhkan oleh pulsa panas untuk memberikan energi tertentu dalam Joule, 
kenaikan suhu dari pulsa panas sebelumnya, juga rasio suhu antara titik pengukuran termasuk 
kecepatan atau debit aliran transpirasi.
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Analisis Data 

Data dapat diproses secara manual menggunakan spreadsheet Excel dengan membuka file comma separated 
values (CSV) yang disediakan oleh Sap Flow Meter. Pemrosesan data yang lebih unggul  dan langsung dapat dicapai 
dengan langsung mengimpor file data ke software Sap Flow Tool. Hasilnya yaitu tampilan grafik dua dan tiga dimensi 
dari kecepatan pulsa panas yang terukur dan hasil kecepatan dan flux aliran transpirasi. Seluruh rangkaian data dapat 
langsung diproses apabila faktor koreksi untuk modifikasi atau informasi tambahan lainnya tersedia.
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Pengukuran 

Pilihan Output Suhu Baku: 

Rentang -10 sampai +60

Resolusi 

Akurasi 0.5  

Waktu Respon 120 detik 

Data  

Interface Komputer USB, Nirkabel RF 2,4 GHz  

Penyimpan Data MicroSD Card 

Kapasitas Memori 2GB dapat ditambah sampai 16GB 

Kondisi Pengoperasian 

Pulsa Panas Diatur pengguna: 25 Joule (default) 
hampir sama dengan 2,5 detik durasi 
pulsa panas, dengan penskalaan 
otomatis

Diatur pengguna: Interval minimum 3 menit, 

rekomendasi minimum 10 menit


Power  

Sumber Power Baterai Lithium Polymer 850 mAmp 

Lama Pakai Baterai A.	1 hari dengan interval logging setiap 
    jam @ 20 Joule
B.	Tidak terbatas dengan menggunakan 
    panel surya 6W 

Pengisian Tegangan 12V DC 

Pemakaian Power 667 mA selama 2,5 detik (33mV) 

Dimensi 

Desain Sensor Diameter Sensor: 1,3mm

Panjang Sensor: 35mm

Thermocouple: 2 buah pada tiap sensor
 

Dimensi Panjang: 170 mm

Lebar: 80mm

Tebal: 35mm
 

Berat 400 g  

Fitur 

Aplikasi 

Asesori 
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Spesifikasi SFM1 

0C  

Kecepatan pulsa panas: 

Kecepatan aliran transpirasi: 

Debit aliran transpirasi: 

                cm3 cm2  

0.01  

       cm 3 cm2

 
Liter

jam    -1 

jam    -1 

jam    -1 

                cm3 cm2  jam    -1 

          ,     cm3 cm2  jam    -1 

          ,     cm3 cm2  jam    -1 

Tomo
テキストボックス
Managemen Power	Internal Baterai Lithium Polymer	Tombol Power On/Off	Pengatur Tegangan Internal	Isolasi Optikal Pelindung PetirLogging	Logging yang berdiri sendiri	Memori MircroSD yang dapat di upgrade	Transfer Data Nirkabel	Diselubungi oleh bahan anti air IP68	Dilengkapi dengan program gratis untuk            Window Utility Configuration

Tomo
テキストボックス
	Mengukur tingkat aliran transpirasi      rendah dan nol	Mengukur aliran transpirasi balik	Mengukur kehilangan air pada waktu malam	Untuk diameter batang >10mm	Pada ekositem kering & kondisi kekeringan	Profil kecepatan penampang aliran      transpirasi

Tomo
テキストボックス
	Program Sap Flow Tool (SFT)      Sap Flow Tool Software 	MCC-Multi Converted Wireless RF Modem	Perangkat instalasi MPR- HRM30-IK 	Mata bor ukuran 1,397mm sebanyak      5 buah - HRM30-55	Panel Surya 6W  SX06-6	Panel Surya 10W  SX10	Unit Distribusi Power 2W dengan panel       surya dan baterai terintegrasi
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