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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Jantung dan Elektrokardiogram (EKG)

Jantung adalah organ muskular berlubang yang berfungsi  sebagai pompa  ganda

sistem kardiovaskular. Sisi kanan jantung memompa darah ke paru sedangkan sisi

kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung mempunyai empat ruangan,

atrium kanan dan  kiri , ventrikel kanan dan kiri. Seperti terlihat pada Gambar 1.

Jantung merupakan otot tubuh yang bersifat unik karena mempunyai sifat

membentuk impuls secara otomatis dan berkontraksi ritmis. Pembentukan impuls

listrik terjadi dalam sistem penghantar jantung. Adapun jalur hantaran listrik

jantung normal terjadi dalam urutan berikut : nodus sinoatrial (SA) - nodus

atrioventrikular (AV) – berkas His – cabang berkas – serabut purkinje – otot

ventrikel [Atwood.1996]
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Gambar 1. Sistem Kelistrikan Pada Jantung

Pembentukan dan hantaran impuls listrik ini menimbulkan arus listrik yang lemah

dan menyebar melalui tubuh. Kegiatan impuls listrik pada jantung ini dapat

direkam oleh elektrokardiograf  dengan meletakkan elektroda- elektroda ke

berbagai permukaan tubuh (sadapan/leads). Rekaman grafik potensial-potensial

listrik yang ditimbulkan oleh jaringan jantung ini disebut sebagai

elektrokardiogram (EKG) [Khandpur.1997].

Sebuah perangkat elektrokardiograf yang penampil outputnya berupa plotter akan

menampilkan hasil perekaman pada sebuah kertas grafik millimeter blok seperti

pada Gambar 2 berikut
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Gambar 2. Pulsa Jantung Normal

Pada Gambar 2 di atas, suatu pulsa jantung normal manusia memiliki nilai

magnitude sebesar 1.1 mV, hal ini dapat dilihat dengan menghitung jumlah kotak

dari titik Q ke titik R, dimana jumlah kotak tersebut ada 11 kotak. Masing-masing

kotak sama dengan 0.1 mV, sehingga 11 kotak sama dengan 1.1 mV.

Tabel 1. Karakteristik Elektrokardiogram

Defleksi Deskripsi

Gelombang P
gelombang yang timbul karena depolarisasi atrium dari nodus
sinoatrial ke nodus atrioventrikular

Gelombang Q
defleksi negatif pertama sesudah gelombang P dan yang
mendahului defleksi R, dibangkitkan oleh depolarisasi permulaan
ventrikel

Gelombang R
defleksi positif pertama sesuadah gelombang P dan yang
ditimbulkan oleh depolarisasi utama ventrikel.

Gelombang S
defleksi negatif sesudah defleksi R. Keseluruhan depolarisasi
ventrikel ini membangkitkan gelombang QRS kompleks.

Gelombang T gelombang yang timbul oleh repolarisasi ventrikel.
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Fase depolarisasi merupakan kondisi dimana terjadi proses penyebaran

impuls/sinyal pada jantung. Fase repolarisasi merupakan kondisi dimana otot-otot

jantung tidak melakukan aktifitas sementara (istirahat). Fase defleksi merupakan

penyebaran proses depolarisasi.

Sebuah sinyal yang didapat dari elektrokardiogram normal memiliki ciri-ciri

seperti tertera pada Tabel 2. [Ekananda. 2008]

Tabel 2. Ciri-ciri Elektrokardiogram Normal

Gelombang EKG Amplitudo Interval EKG Durasi

P < 0.3 mV P-R 0.12 – 0.20 detik

R 1.6 – 3 mV Q-T 0.35 – 0.44 detik

Q 25 % dari R S-T 0.05 – 0.15 detik

T 0.1 – 0.5 mV Q-R-S 0.06 – 0.10 detik

B. Sadapan (Lead)

Salah satu metode pengambilan sinyal EKG yang biasa digunakan untuk

menganalisis kondisi kesehatan jantung pasien adalah Standard Clinical EKG,

yaitu dengan menggunakan sepuluh buah elektroda dengan dua belas titik sadapan

(12 leads).  Sepuluh buah elektroda tersebut dihubungkan ke tubuh manusia yaitu,

Right Arm (RA), Left Arm (LA), Left Leg (LL), Right Leg (RL), Chest 1 (C1), C2,

C3, C4, C5 dan C6. Namun dalam tugas akhir ini hanya akan dibahas mengenai

tiga leads yang dihasilkan melalui sadapan bipolar standar.
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Sadapan bipolar standar merupakan sadapan asli yang dipilih untuk merekam

potensial listrik pada bidang frontal [Gabriel, J.F. 1998]. Sadapan bipolar standar

ini menghasilkan tiga buah lead, yaitu lead I, II dan III. Elektroda-elektroda

diletakkan pada lengan kiri, lengan kanan dan kaki kiri. Ketiga sadapan ini

digambarkan sebagai segitiga sama sisi yang lazim disebut sebagai segitiga

Eithoven.

Gambar 3. Sadapan Bipolar Standar

C. Kalibrasi Elektrokardiograf

1. Pengertian Kalibrasi

Peralatan yang mampu mengukur secara tepat membutuhkan proses kalibrasi

secara berkala. Kalibrasi bertujuan untuk menjamin keakuratan pengukuran

serta memastikan peralatan bekerja sesuai dengan standar mutu. Bayangkan

jika ketidakpastian pengukuran terjadi pada alat-alat kesehatan, yang secara

langsung hasil pengukurannya menjadi pertimbangan dokter dalam

menetapkan penanganan dan pengobatan pasien. Ketidakakuratan hasil
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pengukuran alat ini dapat menimbulkan diagnosa yang salah yang selanjutnya

menimbulkan ketidaktepatan penanganan dan akibat serius lainnya.

Untuk mencegah hal diatas, diperlukan pemastian kebenaran alat ukur atau

kalibrasi secara berkala. Pentingnya kalibrasi ini juga diatur dalam Peraturan

Menteri Kesehatan No. 363/Menkes/Per/IV/1998 tentang pengujian dan

kalibrasi pada sarana pelayanan kesehatan. Pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa

setiap alat kesehatan wajib dilakukan dan atau kalibrasi untuk menjamin

kebenaran nilai keluaran atau kinerja dan keselamatan pemakaian.

Pengertian dari kalibrasi adalah proses membandingkan suatu besaran dengan

besaran yang sudah terstandarkan dan memiliki ketertelusuran yang tidak

terputus. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran

sebuah alat dengan sebuah standar yang telah diketahui karakteristik

pengukurannya.

2. Manfaat Kalibrasi

Manfaat dari kalibrasi secara umum adalah sebagai berikut :

a. Untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan di berbagai industri pada

peralatan laboratorium dan produksi yang dimiliki. ISO 9000

mensyaratkan semua alat ukur yang terkait dalam produksi harus dijamin

mutu keakuratannya, hal inilah yang pada awalnya mendorong industri

untuk mengkalibrasi alatnya.
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b. Dengan melakukan kalibrasi, bisa diketahui seberapa jauh perbedaan

(penyimpangan) antara harga benar dengan harga yang ditunjukkan oleh

alat ukur.

3. Kalibrasi Elektrokardiograf

Kalibrasi elektrokardiograf dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

Kalibrasi secara internal dilakukan dengan menggunakan fitur kalibrasi

otomatis pada perangkat elektrokardiograf. Fitur ini akan memberi impuls

sinyal kotak dengan amplitudo 1 mVp-p sebelum dilakukan perekaman.

Kalibrasi eksternal dilakukan dengan menggunakan alat bantu untuk kalibrasi

dari vendornya yang disebut phantom (simulator). Alat ini berfungsi sebagai

generator sinyal elektrokardiogram standar. Phantom dapat memberikan

sinyal output dengan spesifikasi amplitudo sinyal 0.5 – 4 mVp-p dan perioda

0 – 250 Hz, sesuai dengan spesifikasi input pada perangkat elektrokardiograf.

D. ATMega8535

ATMega8535 adalah salah satu jenis mikrokontroler keluarga AVR (Alf and

Vegard’s Risc processor) yang diproduk si oleh Atmel Corporation. ATMega8535

merupakan system mikroprosesor 8 bit dengan arsitekstur RISC (Reduced

Instruction Set Computer). Berikut adalah beberapa fitur yang dimiliki oleh

ATMega8535:
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1. Lebar data 8 bit

2. Memiliki 130 buah instruksi

3. Memiliki 32 x 8 register aplikasi umum

4. 8 kilobyte flash memory untuk memori program

5. 512 byte EEPROM untuk memori data nonvolatile

6. 512 byte SRAM

7. Dua buah timer/counter 8 bit

8. Satu buah timer/counter 16 bit

9. Empat saluran untuk penghasil sinyal PWM/clock

10. Delapan buah saluran analog to digital converter (ADC) 10 bit.

11. Dan lain-lain.

Gambar 4. Konfigurasi Pin ATMega8535

Konfigurasi  pin  ATmega8535 dengan kemasan 40 pin Dual Inline Package

(DIP) dapat dilihat pada Gambar 4. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan fungsi

dari masing-masing pin Atmega8535 sebagai berikut:
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1.  VCC merupakan pin yang berfungsi sebagai masukan catu daya.

2.  GND merukan pin Ground.

3.  Port A (PortA0…PortA7) merupakan pin input atau output (dua arah) dan pin

masukan ADC.

4.  Port B (PortB0…PortB7) merupakan  pin input atau output (dua arah) dan dan

pin fungsi khusus, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Fungsi Khusus Port B

Pin Fungsi Khusus

PB7 SCK (SPI Bus Serial Clock)

PB6 MISO (SPI Bus  Master Input/ Slave Output)

PB5 MOSI (SPI Bus  Master Output/ Slave Input)

PB4 SS (SPI Slave Select Input)

PB3 AIN1 (Analog Comparator Negative Input)

OC0 (Timer/Counter0 Output Compare Match Output)

PB2 AIN0 (Analog Comparator Positive Input)

INT2 (External Interrupt 2 Input)

PB1 T1 (Timer/ Counter1 External Counter Input)

PB0 T0 T1 (Timer/Counter External Counter Input)

XCK (USART External Clock Input/Output)

5. Port C (PortC0…PortC7) merupakan  pin input/output dua arah dan  pin

fungsi khusus, seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 4. Fungsi Khusus Port C

Pin Fungsi Khusus

PC7 TOSC2 ( Timer Oscillator Pin2)

PC6 TOSC1 ( Timer Oscillator Pin1)

PC5 Input/Output

PC4 Input/Output

PC3 Input/Output

PC2 Input/Output

PC1 SDA ( Two-wire Serial Bus Data Input/Output Line)

PC0 SCL ( Two-wire Serial Bus Clock Line)

6. Port D (PortD0…PortD7) merupakan  pin input atau output (dua arah) dan

pin fungsi khusus, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Fungsi Khusus Port D

Pin Fungsi Khusus

PD7 OC2 (Output Timer/Counter Output Compare Match)

PD6 ICP (Pin Timer/Counter1 Input Capture)

PD5 OC1A (Output Timer/Counter1 Output Compare A Match)

PD4 OC1B (Output Timer/Counter1 Output Compare B Match)

PD3 INT1 (Input External Interrupt 1)

PD2 INT0 (Input External Interrupt 0)

PD1 TXD (Pin Output USART)

PD0 RXD (Pin Input USART)

7. RESET merupakan pin yang digunakan untuk me-reset mikrokontroler.

8. XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin masukan clock eksternal.

9. AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC.
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10. AREFF merupakan pin masukan tegangan referensi ADC. [Lingga Wardhana.

2006]

E. Integrated Circuit (IC) X9259

1. Konfigurasi IC X9259

IC X9259 merupakan integrasi dari empat buah potensiometer digital yang

dikendalikan secara digital pada sebuah IC CMOS (Complementary metal–

oxide–semiconductor) monolitik. Potensiometer digital ini merupakan

implementasi gabungan antara elemen resistor dan saklar CMOS. Seperti

halnya sebuah potensiometer, maka tiap potensiometer digital pada IC X9259

memiliki fungsi seperti potensiometer mekanik yang membedakan adalah

input dari potensiometer digital merupakan data digital (0 atau 1) dengan

keluaran berupa sinyal analog (tegangan atau arus). Dalam aplikasinya IC

X9259 ini selalu bertindak sebagai slave, karena IC X9259 tidak dapat

menghasilkan clock sendiri dalam pengoperasiannya.

Gambar 5. Konfigurasi Pin X9259
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Gambar 5 memperlihatkan IC X9259 memiliki pin serial data  (SDA) untuk

keperluan transfer data dari dan ke dalam IC X9259,  dan pin serial clock

(SCL) sebagai pin input untuk menyuplai clock dari master (biasanya

mikrokontroller) bagi IC X9259 yang bertindak sebagai budak (slave).

Pin A0 – A3 merupakan 4 least significant bit (LSB) pin input alamat yang

digunakan untuk menentukan alamat eksternal IC X9259.

Pin RH dan RL setara dengan koneksi terminal atas dan terminal bawah pada

potensiometer mekanik. Karena terdapat 4 potensiometer dalam satu IC maka

RH dan RL pun terdiri dari empat pasang, dimulai dari RH0 dan RL0 sebagai

terminal dari DCP0 dan seterusnya.  Pin RW merupakan pin wiper yang setara

dengan terminal wiper/geser pada potensiometer mekanik. Pin Vcc merupakan

pin suplai tegangan. IC X9259 bekerja pada VCC 2.7 - 5.5 VDC. Sedangkan

pin VSS merupakan ground sistem.

Untuk pin not connect (NC) harus dibiarkan terbuka/tidak terhubung kemana

pun. Pin ini digunakan oleh Intersil untuk keperluan pembuatan dan pengujian

produk. Dan sebuah pin write protect input (pin ) yang berfungsi

mencegah penulisan data secara non-volatile ke data register saat pin

dalam kondisi low. Berikut adalah tabel deskripsi pin-pin pada IC X9259.
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Tabel 6. Deskripsi Pin-Pin IC X9259

Pin

(SOIC/

TSSOP)

Simbol Fungsi

2 A0 Alamat divais untuk 2-wire bus (lihat catatan 1)

3 RW3 Terminal wiper DCP3

4 RH3 Terminal atas DCP3

5 RL3 Terminal bawah DCP3

7 VCC Sumber tegangan sistem

8 RL0 Terminal bawah DCP0

9 RH0 Terminal atas DCP0

10 RW0 Terminal wiper DCP0

11 A2 Alamat divais untuk 2-wire bus (lihat catatan 1)

12 WP Proteksi penulisan hardware- aktif low

13 SDA Serial data input/output untuk 2-wire bus

14 A1 Alamat divais untuk 2-wire bus (lihat catatan 1)

15 RL1 Terminal bawah DCP1

16 RH1 Terminal atas DCP1

17 RW1 Terminal wiper DCP1

18 VSS Ground sistem

20 RW2 Terminal wiper DCP2

21 RH2 Terminal atas DCP2

22 RL2 Terminal bawah DCP2

23 SCL Serial clock untuk 2-wire bus

24 A3 Alamat divais untuk 2-wire bus (lihat catatan 1)

6,19 NC Tidak dihubungkan (not connected)

1 DNC Jangan dihubungkan

Catatan 1 : A0 sampai A3 merupakan pin alamat IC X9259 harus
dihubungkan ke tegangan/ground (level logika)
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2. Arsitekstur IC X9259

Pada Gambar 6 dapat dilihat IC X9259 terdiri dari empat potensiometer

digital (DCP0 – DCP3). Tiap-tiap DCP memiliki satu buah wiper counter

register (WCR), dan empat buah data register (DR).

Gambar 6. Diagram Fungsi IC X9259

IC X9259 memiliki fungsi yang sama dengan potensiometer mekanis, yaitu

sebagai pembagi tegangan. Besarnya nilai tegangan output pada IC X9259

bergantung pada posisi dari terminal wiper (RW). Posisi dari terminal wiper

ini dapat dikendalikan oleh pengguna dengan menuliskan data digital  dari 0

hingga 255 pada WCR melalui 2-wire bus interface (SDA dan SCL).

Semakin besar nilai WCR yang dituliskan maka posisi wiper akan semakin

mendekati terminal atas (RH) dan semakin besar pula tegangan output yang

dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai WCR yang dituliskan maka

posisi wiper pun akan mendekati terminal bawah (RL) dan tegangan output

yang dihasilkan pun semakin kecil. Adapun tegangan output yang dihasilkan

oleh IC X9259 ini dapat dituliskan dalam rumus :
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× (1)

dimana ,

: tegangan output potensiometer digital ke n
: nilai digital yang terdapat pada WCR potensiometer
digital ke n

: nilai tegangan DC yang terhubung pada terminal atas
potensiometer digital (RH) ke n

3. Pengoperasian IC X9259

Potensiometer digital ini dapat bekerja jika memperoleh input clock dan input

data dari master (biasanya mikrokontroler). Input clock diberikan oleh master

melalui jalur SCL. Sedangkan input data diberikan oleh master melalui jalur

SDA. Pada komunikasi I2C, urutan untuk mengoperasikan IC X9259 dimulai

dengan pengiriman START condition, identification byte, instruction byte,

data sinyal sampling (dalam byte) dan diakhiri dengan STOP condition oleh

master. Berikut adalah penjelasan urutan dalam protokol komunikasi I2C

antara master dan IC X9259 :

a. START condition merupakan transisi “high”   ke “low” pada SDA saat

SCL “high”.

b. Identification byte merupakan data byte pertama yang dikirimkan oleh

master sebagai identifier agar komunikasi antar master dan IC X9259

dapat berlangsung. Identification byte yang dikirimkan oleh master harus

sama dengan ID dari IC X9259. Untuk identification byte yang digunakan

lihat Gambar 7.
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c. Instruction byte merupakan konfigurasi instruksi untuk memberi perintah

operasi apa yang harus dilakukan oleh IC X9259. Untuk lebih jelasnya

mengenai instruction byte dapat dilihat pada datasheet IC X9259.

d. Kemudian baru data pengendali nilai WCR yang dikirimkan.

e. Setelah semua data berhasil dituliskan ke IC X9259 STOP condition

(transisi “low” ke “high” pada SDA pada saat SCL “high” ) harus

diisukan sebagai penanda akhir operasi kerja IC X9259.

Gambar 7. Urutan Instruksi I2C Tiga-Byte pada IC X9259 [Intersil.2007]

F. Kapasitor

Kapasitor (kondensator) yang dalam rangkaian elektronika dilambangkan dengan

huruf  "C"  adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi/muatan listrik di

dalam medan listrik, dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari

muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday (1791-1867). Satuan

kapasitor disebut Farad (F). Satu Farad = 9 x 1011 cm2 yang artinya luas

permukaan kepingan tersebut.
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Struktur sebuah kapasitor terbuat dari 2  buah plat metal yang dipisahkan oleh

suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik  yang umum dikenal misalnya

udara vakum, keramik, gelas dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi

tegangan listrik, maka muatan-muatan positif  akan mengumpul pada salah satu

kaki (elektroda) metalnya dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif

terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir

menuju ujung kutub negatif  dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke

ujung kutub positif, karena terpisah oleh bahan dielektrik  yang non-konduktif.

Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung

kakinya.

Gambar 8. Struktur Kapasitor

Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat

menampung muatan elektron. Coulombs pada abad 18  menghitung bahwa 1

coulomb = 6.25 x 1018 elektron. Kemudian Michael Faraday  membuat postulat

bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan

tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulombs. Dengan

rumus dapat ditulis :

Kapasitansi, C =
Vtegangan

Qmua

,

tan,
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Atau

C = Q/ V (2)

Kondensator/kapasitor dua kutub diidentikkan mempunyai dua kaki dan dua

kutub yaitu positif dan negatif serta memiliki cairan elektrolit dan biasanya

berbentuk tabung.

Gambar 9. Kapasitor Dua Kutub (Bipolar)

Sedangkan jenis yang satunya lagi kebanyakan nilai kapasitasnya lebih rendah,

tidak mempunyai kutub positif atau negatif pada kakinya, kebanyakan berbentuk

bulat pipih berwarna coklat, merah, hijau dan lainnya seperti tablet atau kancing

baju yang sering disebut kapasitor (capacitor).

Gambar 10. Kapasitor Non-Polar
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G. Resistor

Resistor menghambat arus listrik yang melaluinya. Berikut kegunaan resistor:

1. Membatasi arus ke komponen lain

2. Mengurangi tegangan pada komponen lain pada rangkaian

3. Mengendalikan arus/ tegangan yang masuk ke komponen lain

4. Memproteksi input pada komponen-komponen sensitif

Untuk memahami bagaimana mengatur resistansi, perlu diketahui terdapat dua

tipe dasar resistor yaitu fixed dan variable. Berikut perbedaannya:

1. Fixed resistor memberikan nilai resistansi yang sudah ditetapkan terhadap

arus. Kode warna memberikan informasi nilai resistor tersebut. Gambar 11

menunjukkan pita warna yang terdapat pada resistor beserta maksudnya.

Gambar 11.    Resistor dan Susunan Kode Warnanya
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Tabel 7. Kode Warna Resistor dan Artinya

Kode Warna Digit 1 Digit 2 Pembagi Toleransi

Hijau 0 0 1 +20%

Coklat 1 1 10 +1%

Merah 2 2 100 +2%

Jingga 3 3 1000 +3%

Kuning 4 4 10000 +4%

Hijau 5 5 100000 n/a

Biru 6 6 1000000 n/a

Ungu 7 7 10000000 n/a

Abu-abu 8 8 100000000 n/a

Putih 9 9 n/a n/a

Emas 0.1 +5%

Perak 0.01 +10%

2. Variable Resistor, biasa disebut potensiometer memungkinkan pengaturan

nilai resistansi dari 0 Ω hingga nilai maksimumnya. Pada potensiometer

biasanya tertera nilai maksimum resistansinya. [Gordon McComb & Earl

Boysen, 2005]
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Gambar 12. Simbol Variable Resistor

H. Dioda Cahaya

Dioda cahaya atau yang lebih sering disebut light-emitting diode (LED) dibuat

dari berbagai material gallium arsenida fosfida (GaAsP), gallium fosfida (GaP),

dan gallium alumunium arsenida (GaAsP). Karakteristiknya yaitu apabila diberi

tegangan maju, arusnya akan membangkitkan cahaya pada pertemuan Pn-nya.

Warna cahaya bergantung pada jenis dan kadar material pertemuan. Kecerahan

cahaya berbanding lurus dengan arus maju yang mengalirinya. Dalam kondisi

menghantar, tegangan maju pada LED merah adalah 1,6 sampai 2,2 volt, LED

kuning 2,4 volt, LED hijau 2,7 volt. Sedangkan tegangan terbaik maksimum yang

dibolehkan pada LED merah adalah 3 volt, LED kuning 5 volt, LED hijau 5 volt.

LED memiliki konsumsi arus yang sangat kecil dan tahan lama. Selain itu

terdapat keistimewaan tersendiri dari LED itu sendiri yaitu dapat memancarkan

cahaya dingin, umur tidak dipendekkan oleh peng on-off-an yang terus menerus.

[Daryanto. Drs, 2005]
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Cara pengoperasian LED yaitu ,  jika menggunakan sumber tegangan searah (DC)

selalu diperlukan resistor (R) bagi LED guna membatasi kuat arus dan jika

sumber tegangan yang digunakan adalah tegangan bolak-balik (AC) , maka perlu

ditambahkan dioda penyearah. Seperti terlihat pada gambar

Gambar 13. Pengoperasian LED

I. Pembagi Tegangan (Voltage Divider)

Dalam elektronika, sebuah pembagi tegangan merupakan sebuah rangkaian linier

sederhana dimana tegangan keluarannya (Vout) merupakan pembagian dari

tegangan inputnya (Vin). Pembagian tegangan tergantung dari besarnya nilai

komponen yang digunakan sebagai pembagi tegangan.

[http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider]. Pembagi tegangan sederhana

biasanya terdiri dari dua buah resistor hubung seri seperti gambar berikut:
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Gambar 14. Pembagi Tegangan (Voltage Divider)

Besarnya Vout yang dihasilkan adalah :

= (3)

Untuk penggunaan lebih dari satu pembagi tegangan maka besarnya Vout yang

dihasilkan juga bergantung dari besarnya nilai resistor yang digunakan. Berikut

adalah gambar contoh dari penggunaan 4 buah pembagi tegangan secara

bertingkat.

Gambar 15. Pembagi Tegangan Empat Tingkat
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Dari Gambar 15 di atas maka besarnya Vout pada titik-titik V0, V1, V2 dan V3

dapat dicari dengan menggunakan rumusan berikut:

0 = ( )⋰⋰ ⋰⋰ ⋰⋰
( )⋰⋰ ⋰⋰ ⋰⋰ × (4)

Jika kita uraikan per step:

( 7 + 8) ⋰⋰ 6 = ( ) ×

dan bila kita misalkan : ( 7 + 8) × 6 adalah A6 + 7 + 8 adalah B

Maka

( 7 + 8) ⋰⋰ 6 + 5 = (5)

( 7+ 8) ⋰⋰ 6 + 5 ⋰⋰ 4 = 4 ( 5 )
5 4

(6)

( 7 + 8) ⋰⋰ 6 + 5 ⋰⋰ 4 + 3 = ( ) ( )
(7)
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( 7 + 8) ⋰⋰ 6 + 5 ⋰⋰ 4 + 3 ⋰⋰ 2
= ( ) ( )( ) ( ) ( ) (8)

Dan

( 7 + 8) ⋰⋰ 6 + 5 ⋰⋰ 4 + 3 ⋰⋰ 2 + 1
= ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) (9)

Sehingga

0 = ( )⋰⋰ ⋰⋰ ⋰⋰
( )⋰⋰ ⋰⋰ ⋰⋰ ×

= ( ) ( ) ×( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (10)

Dan

1 = ( )⋰⋰ ⋰⋰( )⋰⋰ ⋰⋰ × 0
= ( ( ))( ) ( ) × 0 (11)

2 = ( )⋰⋰( )⋰⋰ × 1 = × 1 (12)
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3 = × 2 (13)

J. Filter

Filter biasa diartikan sebagai proses pemisahan. Aplikasi filter pada ektronika

adalah untuk untuk melewatkan rentang frekuensi tertentu dan

menghilangkan/memblok rentang frekuensi lainnya dengan melemahkan

amplitudo sinyalnya.

Klasifikasi filter berdasarkan fungsi kerjanya dan rentang frekuensi yang

diloloskan adalah sebagai berikut :

1. Low Pass Filter (LPF)

Low Pass Filter akan melewatkan frekuensi dari nol sampai frekuensi cut

off-nya (fc). Idealnya respon frekuensi akan langsung jatuh ke nol setelah

frekuensi cut off, tapi pada kenyataannya ada daerah transisi sampai nilai

tertentu sebelum mencapai nol.

2. High Pass Filter (HPF)

Untuk high pass filter, frekuensi ini tidak akan melewatkan frekuensi dari

nol sampai daerah transisi, antara fL sampai fH. Dimana fH yang terlihat

pada Gambar 14 merupakan frekuensi cut off dari filter.
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3. Band Pass Filter (BPF)

Sedangkan band pass filter akan melewatkan frekuensi yang dibatasi dua

frekuensi cut off. Frekuensi yang dilewatkan berada pada daerah antara

fc1(fL) dan fc2 (fH). Dari nol ke fc1 respon frekuensi akan distop, begitu

juga dengan frekuensi diatas fc2.

4. Band Stop Filter (BSF)

Band stop filter memiliki dua frekuensi batas, sama seperti BPF. Tetapi

respon frekuensinya kebalikan dari band pass filter, filter ini justru tidak

melewatkan frekuensi yang berada antara fc1(fL) dan fc2 (fH). Untuk

jelasnya, karakteristik filter dapat dilihat pada Gambar 16. [2007. Tim

Laboratorium Teknik Telekomunikasi]

Gambar 16. Karakteristik Ideal Respon Filter

Keterangan : fL adalah frekuensi rendah
fH adalah frekuensi tinggi
Af adalah amplitudo
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Berdasarkan komponen penyusunnya, filter dibedakan menjadi dua jenis yaitu

filter pasif dan filter aktif. Filter pasif umumnya disusun oleh komponen-

komponen pasif seperti resistor-kapasitor, resistor-induktor atau gabungan

ketiganya resistor-kapasitor dan induktor. Sedangkan untuk mendapatkan filter

aktif kita hanya menambahkan komponen aktif seperti op-amp. Dalam penelitian

ini digunakan jenis filter pasif untuk meloloskan frekuensi rendah (low pass filter)

yang tersusun dari resistor-kapasitor. Rangkaian untuk low pass filter

diperlihatkan oleh gambar berikut

Gambar 17.  Rangkaian Low Pass Filter (Pasif)

Gambar 17 di atas merupakan filter pasif low pass yang terdiri dari komponen

resistor (R) dan kapasitor (C) yang dihubung seri. Secara riil respon frekuensi

yang terjadi adalah seperti gambar berikut

Gambar 18. Respon Rill Low Pass Filter (Pasif)
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Pada kondisi riil sebuah low pass filter akan mengalami penurunan gain (G)

sebesar 3 dB pada frekuensi cut off-nya. Frekuensi cut off pada low pass filter

merupakan kondisi dimana nilai reaktansi kapasitansi (Xc) sama dengan nilai

resistor, jika dituliskan :

= (14)

= (15)

Maka,

= (16)


