
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Frekuensi 

Frekuensi listrik adalah banyaknya gelombang atau getaran listrik yang terjadi 

pada satu detik. Secara umum frekuensi dinyatakan sebagai jumlah getaran atau 

gelombang listrik selama periode waktu T dan besarnya nilai frekuensi dinyatakan 

dengan: 

  
 

 
 (1) 

Dimana: 

f  = frekuensi, dalam siklus per detik (Hz). 

T = periode waktu (detik). 

Bila dinyatakan dalam frekuensi sudut (angular) , maka frekuensi harus dibagi 

dengan besaran putaran 2, yakni: 

  
 

  
 atau       (2) 

Pada operasi sistem tenaga listrik, nilai frekuensi dihasilkan oleh generator 

besarnya: 

  
   

   
 (3) 

Dimana p adalah jumlah kutub dan n adalah putaran rotor generator.Berbagai 

jenis pensaklaran beban dan gangguan-gangguan yang terjadi pada operasi sistem 
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tenaga listrik dapat menyebabkan putaran generator berubah dan hal ini juga 

merubah nilai frekuensi. 

Sumber arus bolak-balik memiliki prinsip kerja pada perputaran kumparan dengan 

kecepatan sudut ω yang ada pada medan magnetik. Generator listrik 

menghasilkan tegangan dan arus yang berbentuk sinusoida, sehingga didapatkan 

persamaan tegangan dan arus seperti di bawah ini : 

           (4)  

          (5)  

Gelombang tegangan dan arus dinyatakan sebagai nilai puncak dan t sebagai 

fungsi waktu.Perubahan yang dialami arus dan tegangan secara sinusoida dapat 

digunakan dengan menggunakan sebuah diagram vektor yang berotasi dapat 

disebut sebagai diagram fasor. 

2.2. Analisa Pengaruh Beban Pasif Terhadap Frekuensi 

2.2.1.  Rangkaian yang Dihubungkan Seri dengan Resistor R 

Vm sin wt

R

IR

 

Gambar 2.1 Rangkaian dengan Beban R Terhubung Seri 
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Pada rangkaian di atas berlaku hubungan: 

           atau             (6) 

Dan besar arus yang mengalir pada beban R adalah: 

    
  

 
   (

  

 
)         (7) 

             (8) 

Dari persamaan-persamaan 7 dan 8 menunjukkan bahwa bila nilai R berubah 

(dinaikkan atau diturunkan), maka hanya akan merubah nilai arus puncak atau 

nilai arus efektif dan tidak berpengaruh kepada nilai frekuensi. Nilai frekuensi 

hanya bergantung nilai frekuensi sumber arus bolak-balik. 

2.2.2. Rangkaian yang Dihubungkan Seri Dengan Resistor R Dan Induktor L 

Vm sin wt

R

IR

LIL

 

Gambar 2.2 Rangkaian dengan Beban R dan L Terhubung Seri 

Pada rangkaian dengan beban R dan L terhubung seri terdapat hubungan: 

        (9) 

Dalam bentuk fasor, impedansi dinyatakan sebagai: 

                 (10) 

Magnitude impedansi dan sudut fasanya dinyatakan sebagai: 
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| |  √     
  (11) 

       (
 

  
) (12) 

Besar tegangan pada resistor R dan induktor L dinyatakan sebagai: 

                    (13) 

      (14) 

Magnitude tegangan dan sudut fasa dinyatakan sebagai: 

  √  
    

  (15) 

        
  

  
  (16) 

Atau dalam bentuk persamaan sinusoidal, maka nilai arus pada rangkaian 

dinyatakan sebagai: 

  
 

 
 

       

| |  
 

  

| |
          

  

| |
            (17) 

                            (18) 

Dari persamaan 17 dan 18 diperoleh kesimpulan bahwa, jika nilai R dan L diubah-

ubah, maka nilai frekuensi tidak berubah dan hanya tergantung pada frekuensi 

sumber daya arus bolak-balik. 

2.2.3. Rangkaian yang dihubungkan Seri Dengan Resistor R Dan Kapasitor 

C 

Pada rangkaian dengan beban R dan C terhubung seri terdapat beberapa 

hubungan: 

        (19) 

Dalam bentuk fasor impedansi dinyatakan dengan: 
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                 (20) 

Vm sin wt

R

IR

CIC

 

Gambar 2.3 Rangkaian dengan Beban R dan C Terhubung Seri 

 

Magnitude impedansi dan sudut fasanya dinyatakan sebagai: 

| |  √     
  (21) 

       (
 

  
) (22) 

Besar tegangan pada resistor R dan induktor C dinyatakan sebagai: 

        
 

   
  

  

    
 (23) 

      (24) 

Magnitude tegangan dan sudut fasa dinyatakan sebagai: 

  √  
    

  (25) 

        
  

  
  (26) 

Atau dalam bentuk persamaan sinusoidal, maka nilai arus pada rangkaian 

dinyatakan sebagai: 

  
 

 
 

       

| |   
 

  

| |
          

  

| |
            (27) 

                            (28) 
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Dari persamaan 27 dan 28 diperoleh kesimpulan bahwa, jika nilai R dan C 

diubah-ubah, maka nilai frekuensi tidak berubah dan hanya tergantung pada 

frekuensi sumber daya arus bolak-balik.Perubahan yang terjadi hanya pada sudut 

fasa  antara gelombang teganngan dan arus. 

2.3. Analisa Pengaruh Beban Elektronik Terhadap Frekuensi 

Beban elektronik mempunyai karakteristik tersendiri. Rangkaian elektronika 

kebanyakan dibuat dengan bahan semikonduktor dan digunakan untuk berbagai 

keperluan khusus. Salah satu di antaranya adalah penyearah setengah gelombang 

dan penyearah gelombang penuh. Penyearah digunakan untuk menyearahkan 

tegangan dan arus bolak-balik menjadi tegangan dan arus searah. 

Vm sin wt R

D

I

 

Gambar 2.4 Rangkaian Penyearah Setengah Gelombang 

Pada setengah periode positif, dioda D konduksi, sehingga arus I mengalir 

melewati resistor R dengan arah yang sama seperti gambar 2.4 dengan bentuk 

gelombang yang sama dengan bentuk gelombang sumber arus bolak-balik. 

Sementara pada setengah periode negatif, dioda memblok arus, sehingga arus 
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tidak mengalir melalui R dan tidak terdapat bentuk gelombang pada resistor R. 

Bentuk gelombang tegangan sumber (Vin) dan tegangan keluaran (Vout)  pada 

resistor R ditunjukkan pada gambar 2.5 di bawah ini: 

 

Gambar 2.5 Bentuk Gelombang Tegangan Masukan dan Tegangan Keluaran dari 

Penyearah Setengah Gelombang 

 

Pada penyearah setengah gelombang, maka dioda berfungsi sebagai penghantar 

selama putaran setengah positif, tetapi tidak berfungsi sebagai penghantar selama 

putaran setengah negatif. Tegangan pada penyearah setengah gelombang 

menghasilkan arus beban yang satu arah. Sehingga didapatkan persamaan untuk 

penyearah setengah gelombang ideal, yakni: 

                (29) 

Nilai sinyal keluaran DC dari penyearah setengah gelombang sama dengan nilai 

rata- ratanya, yang besarnya sesuai persamaan : 
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 (30) 

Tegangan keluaran setengah gelombang yang sempurna tidak diperoleh pada 

resistor beban. Sebab diode tidak konduksi bila sumber tegangan AC belum 

melewati            Ketika puncak sumber tegangan lebih besar daripada 0,7 volt 

tegangan beban akan menyerupai sinyal setengah gelombang. Sehingga 

didapatkan sebuah persamaan sebagai berikut : 

                                (31) 

Periode gelombang tegangan keluaran DC sama dengan periode tegangan 

masukan, sehingga nilai frekuensi gelombang tegangan keluaran sama dengan 

frekuensi gelombang masukan dari sumber. Bila frekuensi tegangan masukan 50 

Hz, maka frekuensi tegangan keluaran DC juga 50 Hz. 

Vm sin wt

R

D1

D2

D3

I
D4

 

Gambar 2.6 Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh 

Pada setengah periode positif, dioda D1 dan D2 pada rangkaian penyearah 

gelombang penuh akan konduksi, sehingga arus I melewati resistor R dengan arah 
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seperti pada gambar 2.6 dengan bentuk gelombang yang sama seperti bentuk 

gelombang sumber arus bolak-balik. Sementara pada setengah periode negatif, 

dioda D4 dan D3 konduksi, dengan arah arus yang sama seperti pada setengah 

periode positif, sehingga pada resistor R dihasilkan bentuk gelombang yang sama 

seperti pada setengah periode positif. Bentuk gelombang tegangan masukan (Vin) 

dan tegangan keluaran (Vout) pada resistor R ditunjukkan pada gambar 2.7 di 

bawah ini: 

 

Gambar 2.7 Bentuk Gelombang Tegangan Masukan dan Tegangan Keluaran dari 

Penyearah Gelombang Penuh 

 

Dapat terlihat perbedaan yang signifikan dari bentuk tegangan masukan dan 

keluaran DC.Periode gelombang tegangan keluaran DC menjadi setengah periode 

gelombang tegangan sumber AC, sehingga frekuensi tegangan keluaran DC 

menjadi 2 kali lipat frekuensi tegangan masukan. Tegangan keluaran DC dihitung 

dengan persamaan: 
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 (32) 

 

Ketika 2/  = 0,636  maka              

Frekuensi yang digunakan pada sumber tegangan AC sebesar 50 Hz, sehingga 

periode masukannya menjadi : 

     
 

 
  

 

  
      

Karena periode sinyal keluaran gelombang penuh adalah setengah periode  

gelombang masukan, maka: 

                      

Dari perhitungan persamaan diatas, didapatkan frekuensi gelombang tegangan 

keluaran: 

         

    

 

  =
 

     
 

  = 100 Hz 
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2.4. Pengukuran Frekuensi Dengan Rangkaian Elektronik Dan Elektronika 

Digital  

Beberapa metode pengukuran frekuensi dengan menggunakan rangkaian 

elektronika dan elektronika digital telah dibuat. Salah satu contohnya adalah 

dengan menggunakan  pencacah frekuensi (frequency counter). Periode 

isyarat(signal) digital terdiri dari satu kali logika rendah (low) dan satu kali logika 

tinggi (high).Salah satu komponen utama dari pencacah frekuensi adalah sebuah 

mikroprosesor. 

Bila keadaan frekuensi semakin tinggi terhadap isyarat masukan, maka semakin 

rendah pula nilai cacahan T0 yang tersimpan didalam register THO dan TLO di 

mikroprosesor. Isyarat frekuensi 16 Hz akan dicacah sebanyak 62.500 kali. 

Menurut teori yang berkembang, isyarat frekuensi yang masih dapat dicacah 

secara akurat adalah 1 Mhz. Pencacah frekuensi dengan metode 1 mikrodetik akan 

dicacah 1 kali. Namun faktanya aplikasi ini hanya sanggup mencacah dengan 

benar frekuensi dibawah 167 khz(Freddy K.,2009). 

Pencacah frekuensi masukan dilakukan dengan menggunakan salah satu fasilitas 

pewaktu dan interupsi eksternal. Metode yang digunakan adalah mengukur 

periode isyarat masukan. Metode ini termasuk efektif menghitung frekuensi 

terutama frekuensi rendah. Frekuensi hasil hitungan ditampilkan dalam beberapa 

digit desimal. Sementara itu, mikrokontroler ini hanya mampu menyimpan dan 

mengolah data 8 bit. 
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Gambar 2.8 Gelombang Sinusiodal AC dengan Frekuensi 50 Hz & 60 Hz [15] 

Osiloskop juga dapat digunakan untuk menentukan nilai frekuensi suatu isyarat. 

Periode didapatkan dari hasil perkalian nilai time/ div dengan panjang gelombang 

pada osiloskop. Kemudian nilai frekuensi dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan 1. 

2.5 Mikrokontroler ATMega 

Berbagai jenis mikrokontroler yang beredar kini memudahkan setiap orang yang 

ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan alat. Jenis ini merupakan salah 

satu mikrokontroler 8 bit yang berfungsi sebagai otak atau pengatursistem yang 

akan dirancang. Sehingga, dalam penggunaanya harus melakukan tahap 

pemprograman yang bertujuan untuk mengisi segala perintah. Perlunya sebuah 

komponen yang mendukung yaitu rangkaian sistem minimum yang terdiri dari 

rangkaian dasar yang dibutuhkan sebagai support dalam mikrokontroler. 

Mikrokontroler didasarkan pada data akuisisi dan unit control analog dengan dua 

masukan dan disimpan dalam sampling tegangan.Saat ini kedua analog masukan 

yang berlogika0 dan 1 yang dikonversi sehinggadata dikirim keportc dan port d. 

Sehingga nantinya port c danport d yang dibaca oleh komputer akan 

menggunakan printer port dalam mode SPP untuk kemudahan dan kenyamanan 
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dalam menjaga dan melihat ke bawah kompatibilitas.Pemilihan dari i0 atau i1 

yaitu tegangan yang terbaca sehingga dilakukan menggunakan sebuah kontrol 

sinyal melalui d2 dari printer terhubung ke port pada pin 4 jenis konektor shell 

dariport. Pin ini nantinya akan terbaca oleh mikro melalui sebuah portpengendali 

b berlogika 0.Sehingga membuat pin ini tinggi atau rendah dan masukan yang 

diinginkan i0 atau i1 dapat dipilih melalui penertiban program.(Shaikh dkk, 

2012). 

Implementasi mikrokontroler sebagai pencacah frekuensi berbasis pengukuran 

periode isyarat masukan. Menurut Freddy K.,2009, mencacah frekuensi masukan 

dalam durasi waktu tertentu, yaitu banyaknya periode isyarat masukan yang 

dicacah. Hasil cacahan dibagi dengan durasi waktu tersebut akan menghasilkan 

nilai frekuensi. 

Secara umum mikrokontroler terbagi atas 3 jenis.Jenis yang pertama adalah MCS-

51.Jenis ini dapat digunakan sebagai pembangkit frekuensi dengan galat dibawah 

1% untuk frekuensi dibawah 10 kHz.Karena mempunyai 12 siklus clock.Clock 

sendiri merupakan sinyal listrik yang berupa suatu denyutan yang berfungsi untuk 

mengatur setiap perintah atau proses.  Berdasarkan fakta tersebut,mikrokontroler 

keluarga MCS-51dapat digunakan sebagai pencacah frekuensi dengan galat cukup 

rendah untuk kisaran frekuensi tertentu. 

Jenis yang kedua adalah mikrokontroler AVR. Jenis ini mempunyai  RISC 8 bit, 

sehingga sebagian besar kodenya dikemas dalam satu clock. Jenis ini paling 

seringdipakai dalam bidang instrumentasi dan elektronika.Mikrokontroler ini 
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dibagi dalam 4 kelas yaitu keluarga ATTiny, keluarga AT90Sxx, keluarga 

ATMega dan AT86RFxx. 

Jenis yang ketiga adalah PIC atau singkatan dari Programmable Intelligent 

Computer.PIC mempunyai biaya yang rendah atau cost yang rendah dari jenis 

jenis yang lain. Sehingga untuk melakukan sebuah uji coba mikrokontroler ini 

sering digunakan. Jenis ini memiliki ketersediaan dan penggunaan yang luas, 

database aplikasi yang besar, serta pemrograman (dan pemrograman ulang) 

melalui hubungan port serial yang terdapat pada komputer. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.9 ATMega 8535 [14] 

 

ATMega 8535 memiliki beberapa kemampuan: 

 Sistem mikrokontroler 8 bit berbasis RISC dengan kecepatan maksimal 16 

MHz. 

 Memiliki memori flash 8 KB, SRAM sebesar 512 byte dan EEPROM 

(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) sebesar 512 

byte. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mikrokontroler
http://id.wikipedia.org/wiki/EEPROM
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 Memiliki ADC (Pengubah analog-ke-digital) internal dengan ketelitian 10 

bit sebanyak 8 saluran. 

 Memiliki PWM (Pulse Width Modulation) internal sebanyak 4 saluran. 

 Portal komunikasi serial (USART) dengan kecepatan maksimal 2,5 Mbps. 

 Enam pilihan mode sleep, untuk menghemat penggunaan daya listrik. 

Konfigurasi Pin Mikrokontroler AVR ATMega8535 

Mikrokontroler ATMega8535 memiliki 40 pin untuk model PDIP, dan 44 pin 

untuk model TQFP dan PLCC. Nama-nama pin pada mikrokontroler ini 

adalah 

 VCC untuk teganganpencatu daya positif. 

 GND untuk tegangan pencatu daya negatif. 

 PortA (PA0 - PA7) sebagai port Input/Output dan memiliki kemampuan 

lain yaitu sebagai input untuk ADC 

 PortB (PB0 – PB7) sebagai port Input/Output dan juga memiliki 

kemampuan yang lain. 

 PortC (PC0 – PC7) sebagai port Input/Output untuk ATMega8535. 

 PortD (PD0 – PD7) sebagai port Input/Output dan juga memiliki 

kemampuan yang lain. 

 RESET untuk melakukan reset program dalam mikrokontroler. 

 XTAL1 dan XTAL2 untuk input pembangkit sinyal clock. 

 AVCC untuk pin masukan tegangan pencatu daya untuk ADC. 

 AREF untuk pin tegangan referensi ADC. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengubah_analog-ke-digital
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PDIP%28Jenis_Chip%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=TQFP&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PLCC&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=VCC&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tegangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tegangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Input
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Output&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/ADC
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tegangan_referensi&action=edit&redlink=1
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Gambar 2.10 Konfigurasi Pin ATmega 8535[14] 

Pengisian Program Pada Mikrokontroler AVR 

Untuk melakukan pemrograman dalam mikrokontroler AVR dengan cara 

menginstall SoftwareAVRStudio.Untuk melakukan pemindahan dari komputer ke 

dalam chip, dapat digunakan beberapa cara seperti menggunakan kabel JTAG 

atau menggunakan STNK buatan Atmel. 

Input/Output Pada Mikrokontroler AVR ATMega8535 

Mikrokontroler memiliki arsitektur RISC 8 bit. Dimana semua instruksi dalam 

kode 16-bit(16-bits word) dan sebagian besar instruksi dieksekusi dalam satu 

siklus clock. Mikrokontroler ATMega 8535 memiliki saluran I/O sebagai berikut: 

 Port A(PA0 – PA7) merupakan pin I/O dua arah dan pin masukkan 

ADC 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=AVRStudio&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabel_JTAG&action=edit&redlink=1
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 Port B(PB0 – PB7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus,  

yaitu timer/counter, komparator analog, dan SPI. 

 Port C(PC0 – PC7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus, 

yaitu TWI, komparator analog, dan timer oscillator. 

 Port D(PD0 – PD7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi 

khusus, yaitu komparator analog, interupsi eksternal, komunikasi 
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Gambar 2.11 Blok Diagram Fungsional ATmega8535 [14] 
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2.6. Frequency Counter Dengan Mikrokontroler  

Frequency counter pada mikrokontroler adalah sebuah komponen yang 

dipergunakan untuk mengukur frekuensi. Frekuensi didefinisikan sebagai banyak 

nya jumlah gelombang dalam satu periode waktu. Timer dan counter merupakan 

sarana input sehingga memudahkan dalam mengukur lebar pulsa dan dipakai 

dalam pengendalian tegangan secara PWM (pulse-width modulation). 

Beberapa metode yang menggunakan frekuensi di counter time-domain frekuensi 

stabilitas yang akan terlihat pada gambar dibawah ini. Ada tiga metode tersebut 

dapat digunakan sebagai sebuah percobaan. Perbandingan wujud metode untuk 

menguji teknis pusat (toc) dan untuk hal yang ingin diperoleh dari pengukuran 

logam mulia (dmdm).Ketidakpastian estimasi pengukuran interval waktu untuk 

pengukuran dengan frekuensi yang akan ditampilkan.(Ivica dkk,2012) 

 

 Gambar 2.12 Simulasi Gangguan dalam Domain Waktu [ivanz.] 
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Frekuensi counter memiliki kemampuan three-decade auto-ranging diakhir dari 

setiap periode half-second, menghitung nilai yang diperiksa untuk menentukan 

jika hal ini dalam jangkauan.Jika tidak, Jumlah pre-scaling disesuaikan untuk 

selanjutnya mengalami half-second periode. Hysteresis dibangun ke dalam sirkuit 

auto-ranging untuk menghentikan setiap menampilkan input frekuensi di berbagai 

batas. Ketika input frekuensi jatuh di bawah kapasitas auto-range, tampilan dari 

angka nol  akan muncul. Hasilnya ke liquid-crystal menampilkan yang diatur di 

128 hz untuk menyediakan ac drive langsung kedalam lcd.(Bernie dan Alfke 

2008) 

Inverter intrinsik yang sudah memiliki properti akanmengendalikan output dari 

frekuensi tetapi output volt tidak dapat bervariasi. Biasanya untuk memvariasikan 

output tegangan harus variasikan pasokan tegangan. Dasar tujuan dari teknik pwm 

adalah mengendalikan output tegangan dan harmonik penanggulangan.Pulsa - 

width modulasi (pwm), atau pulsa - durasi modulasi (pdm), adalah umumnya 

menggunakan teknik untuk mengendalikan kekuatan untuk inersia electrical 

perangkat dibuat praktis oleh modern elektronik switch. Sehingga dapat 

menerapkan teknik pwm, seperti gelombang sinusoidal pulsa lebar modulasi pada 

(spwm) dan ruang vektor pulsa lebar modulasi (svpwm) untuk inverter dan  

kinerjanya.( K. Mounika, 2013) 

Frequency counter sederhana menggunakan mikrokontroler AT89S52 dengan 

memanfaatkan interrupt timer/counter sudah pernah diteliti. Frequency counter 

sudah cukup memadai untuk menghitung pulsa digital dengan level tegangan TTL 
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(0 Volt ~ 5 Volt). Karena itu frequency counter ini hanya dapat mengukur 

masukan pulsa berupa sinyal kotak yang memiliki amplitudo maksimum 4,5 V – 5 

V. Frekuensi counter ini memiliki prinsip kerja dengan mencuplik frekuensi dari 

sinyal yangmasuk kedalam register selama 1 detik, kemudian dari cuplikan 

tersebut mikrokontoler akan menghitung pulsa yang terjadi dengan memanfaatkan 

fungsi counter, sehingga proses penampilan secara visual dapat terlihat melalui 

LCD.(Afniza 2008). 

Merujuk pada penelitian sebelumnya, telah dibuat sebuah alat pencacah frekuensi 

berbasis mikrokontroler AT89S51.Pencacahan frekuensi masukan dilakukan 

dengan menggunakansalah satu fasilitas pewaktu dan interupsi eksternal.Oleh 

karena itu metode yang digunakan adalah mengukur periode isyarat 

masukan.Metode ini efektif untuk menghitung frekuensi, terutama frekuensi 

rendah. Frekuensi hasil hitungan ditampilkan dalam beberapa digit desimal. 

Sementara itu, mikrokontroler ini hanya mampu menyimpan dan mengolah secara 

langsung data 8 bit. Sehingga untuk beberapa proses aritmatika yang melibatkan 

data hingga 32 bit, harus digunakan beberapa algoritma khusus dengan 

memanfaatkan memori yang dapat digunakan secara leluasa yang ukurannya tidak 

lebih dari 64 byte.(Freddy K.,2009). 

Frequency counter bekerja dengan menggunakan sebuah pencacah yang mana 

nantinya diakumulasi dari kejadian yang terjadi dalam satu periode waktu. Setelah 

periode 1 detik,maka nilai pada counter dikirim kedalam display sehingga dapat 

muncul angka pada tampilan lcd. 
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Frekuensi pulsa dalam satu detik akan dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut yaitu, [11] 

                         (33) 

Dimana : 

i = jumlah overflow dalam satu detik 

TCNT = jumlah perhitungan timer/counter 

2
16

 adalah jumlah operasi mikrokontroler 16 bit. 

Ketelitian dari pengukuran dapat ditingkatkan lebih baik dengan mengukur waktu 

yang dibutuhkan untuk seluruh jumlah siklus, daripada menghitung jumlah dari 

seluruh siklus yang diamati dalam waktu tertentu. 

Pada dasarnya sarana input terdiri dari seperangkat pencacah biner (binary 

counter) yang terhubung langsung ke saluran data mikrokontroler, sehingga 

mikrokontroler dapat pula merubah kedudukan pencacah tersebut. Seperti 

layaknya pencacah biner, pada saat sinyal denyut (clock) yang dikirim melebihi 

batas kapasitas pencacah, maka pada bagian akhir pencacah akan timbul sinyal 

limpahan (overflow). Overflow sendiri merupakan banyak nya data yang masuk 

kedalam register, sehingga proses yang delay akan menjadi lama seperti 

mengalami poses booting pada sebuah komputer. 

Ketelitian dari frequency counter sangat tergantung pada stabilitas dari basis 

pewaktunya (timebase).Sinyal denyut yang diumpankan ke pencacah bias 

dibedakan menjadi 2 macam, yang pertama ialah sinyal denyut dengan fekuensi 

tetapyang sudah diketahui besarnya dan yang kedua adalah sinyal denyut dengan 
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frekuensi tidak tetap. Jika sebuah pencacah bekerja dengan frekuensi tetap yang 

sudah diketahui besarnya, dikatakan pencacah tersebut bekerja sebagai timer1 

karena kedudukan pencacah tersebut setara dengan waktu yang biasa ditentukan 

dengan pasti. 

 

   Gambar 2.13 Blok Diagram Counter[12] 

Blok diagram counter diatas merupakan ilustrasi dalam setiap proses pencacah 

frekuensi sebelum ditampilkan melalui lcd. Dimana sinyal input nya berupa 

gelombang sinusoidal yang melalui penguatan. Ketelitian dari setiap proses 

pencacah ini yang bertanggung jawab adalah time-base clock. Sehingga melalui 

decade dividers yang dalam pelaksanaan nya adalah rangkaian penghitung data 

yang dibatasi maksimal 10 kali perhitungan. Sehingga masuk dalam gerbang flip 

flop yang berfungsi sebagai rangkaian digital untuk menyimpan data satu bit semi 

permanen sampai ada suatu perintah. Setelah itu melalui gerbang dengan fungsi 

AND dimana kedua input nya harus berlogika 1 sehingga fungsi ini akan aktif dan 

terbaca sebagai logika high.  


