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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian tugas akhir ini akan dilakukan di Laboratorium Terpadu Teknik Elektro

Universitas Lampung. Penelitian dimulai pada bulan Februari 2011 hingga

Desember 2011.

B. Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam tugas akhir ini antara lain :

Tabel 8. Peralatan yang Digunakan

No Nama Alat Jumlah Fungsi

1 Osiloskop digital Textronik
Tds2014b

1 unit Alat ukur dan penampil
sinyal output dari kalibrator

2 Multimeter digital 1 unit Alat ukur

3 Personal computer 1 unit Untuk membantu proses
pemrograman dan
pendokumentasian penelitian

4 Proto Board 2 unit Untuk pengujian
perancangan kalibrator
sementara

5 AVR Dragon 1 unit Downloader dan supply +5 V

6 Seperangkat alat kerja mekanik
dan elektronik

1 set Membantu pengerjaan
rangkaian

7 AVR Studio 4 Software untuk membuat
program dan simulasi
mikrokontroller AVR
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Bahan yang digunakan dalam tugas akhir ini antara lain:

Tabel 9. Bahan yang Digunakan

No Nama Bahan Jumlah Fungsi

1 IC Mikrokontroler seri
ATMega8535

1 buah Sebagai pembangkit sinyal
elektrokardiogram

2 IC X9259 1 buah Sebagai pembentuk pola dan
pelemah amplitudo sinyal
elektrokardiogram

3 Push Button 4 buah 3 buah sebagai tombol
selektor  dan 1 buah sebagai
tombol reset

4 Resistor 330 Ω 3 buah Pembatas tegangan dari
ATMega8535 ke LED

5 Resistor 3.3 KΩ 1 buah Rangkaian low pass filter RC

6 Resistor 4.7 KΩ 2 buah Resistor pull-up jalur SDA
dan SCL

7 Resistor dan 8.2 KΩ 3 buah Resistor pull-down PinA0,
PinA1 dan PinA2

8 Kapasitor 470 nF 1 buah Rangkaian low pass filter RC

9 Light Diode Emitter (LED) 3 buah Indikator penekanan push
button

10 Konektor (header dan black
housing)

secukupnya

11 PCB satu layer beserta pelarutnya secukupnya
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C. Metode/Prosedur Kerja

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini  terdiri dari studi literatur,

perancangan sistem kalibrator, perealisasian rancangan kalibrator dan pengujian

hasil rancangan.

1. Studi literatur

Studi literatur dimaksudkan untuk mempelajari berbagai sumber referensi

yang berkaitan dengan perancangan dan implementasi alat. Literatur yang

dipelajari adalah literatur yang berkaitan dengan :

a. Fisiologi jantung dan elektrokardiogram secara umum.

b. Aplikasi dan Arsitektur ATMega8535.

c. Aplikasi dan arsitekstur IC X9259.

d. Perancangan low pass filter.

2. Perancangan Sistem Kalibrator

Dalam perancangan sistem kalibrator ini terdapat tahap-tahap yang harus

dilakukan. Untuk mempermudah proses yang akan dilakukan dalam

perancangan kalibrator eksternal elektrokardiograf ini, maka dibuat diagram

alir pelaksanaannya. Berikut diagram alirnya:
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Tidak

Ya

Tidak Ya

Ya

Gambar 19. Diagram Alir Alur Kerja Rancang Bangun Kalibrator.

Membuat kalibrator

Menguji kalibrator

Apakah berhasil?

Mulai

Merancang diagram blok
sistem kalibrator

Menetukan spesifikasi perangkat
kalibrator

Merancang rangkaian/ hardware
kalibrator

Menguji software dan hardware

Merancang software

Apakah berhasil?

Analisa dan simpulan

Selesai
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a. Perancangan Diagram Blok Sistem

Rancangan diagram blok sistem kalibrator yang dibuat adalah seperti

ditunjukkan Gambar 20.

Gambar 20. Diagram Blok Sistem

1. Mikrokontroller ATMega8535

Dalam penelitian ini, mikrokontroller ATMega8535 berfungsi

sebagai pembangkitan sinyal elektrokardiogram. Pembangkitan ini

dilakukan dengan menyimpan data sampling sinyal

elektrokardiogram dan memberikan nilai pengaturan pelemahan

sinyal elektrokardiogram yang akan dikirimkan ke IC X9259. Data

sampling sinyal elektrokardiogram yang digunakan dalam

penelitian ini merupakan data sampling sinyal elektrokardiogram

yang telah dilakukan pada penelitian saudari Dewi Nurlatifah (lihat

MIKROKONTROLER
ATMega8535

Display (Osiloskop
TDS2014b)

IC X9259

Low pass filter

Input Selektor
(Push Button)
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lampiran 1). Data sampling sinyal ini didapatkan dengan mencuplik

citra gambar sinyal elektrokardiogram pada Lampiran 1 kolom ke-2

dengan level kuantisasi sinyal 8 bit. Referensi citra gambar yang

dicuplik tersebut terdapat dalam literatur Basic Concept of ECG

[Nurlatifah. 2007]. Data sampling sinyal yang tersimpan dalam

mikrokontroller ATMega8535 ini terdiri dari 3 buah data sampling,

yaitu data sampling sinyal elektrokardiogram lead I, lead II dan

lead III. Dalam mikrokontroller ATMega8535, data sampling sinyal

elektrokardiogram tersebut disimpan dalam bentuk data array.

Dimana setiap data array terdiri dari 94 karakter data digital (8 bit)

yang merepresentasikan sinyal elektrokardiogram yang telah

dicuplik.

Proses pembangkitan sinyal elektrokardiogram akan dimulai apabila

mikrokontroler ATMega8535 mendapatkan sinyal trigger dari push

button yang memiliki fungsi sebagai selektor sinyal

elektrokardiogram yang akan dibangkitkan. Ketika mikrokontroler

ATMega8535 mendapatkan sinyal trigger dari push button selektor

maka mikrokontroller akan mulai mengirimkan data sampling (data

array) terpilih kepada IC X9259. Data array terpilih tersebut

dikirim secara serial melalui jalur komunikasi I2C dan dilakukan

secara terus menerus hingga mikrokontroller mendapatkan sinyal

reset.
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2. IC X9259

Pada IC X9259 terjadi dua fungsi utama yaitu pembentukan pola

sinyal elektrokardiogram dan pelemahan amplitudo dari sinyal

elektrokardiogram yang dibangkitkan. Pembentukan dan pelemahan

sinyal elektrokardiogram pada IC X9259 ini terjadi dengan

memberikan pengaturan nilai wiper counter register (WCR) dari

potensiometer digital (DCP) yang digunakan.

a. Pembentukan Pola Sinyal Elektrokardiogram

Untuk pembentukan pola sinyal elektrokardiogram pada IC

X9259 hanya diperlukan penggunaan 1 buah potensiometer

digital (DCP) dari 4 buah DCP yang ada dalam IC X9259. Data

array terpilih yang dikirimkan oleh mikrokontroller

ATMega8535 akan diterima oleh salah satu dari keempat DCP

yang terdapat dalam IC X9259. Data array tersebut akan

mengisi WCR DCP yang digunakan dan akan menghasilkan

sinyal output dengan pola sinyal elektrokardiogram terpilih.

Karena data yang diisikan ke WCR merupakan data array yang

merepresentasikan pola dari sinyal elektrokardiogram yang

akan dibangkitkan, maka output dari potensiometer digital pun

akan memiliki (membentuk) pola sinyal yang serupa mengikuti

pola data array yang mengisi WCR-nya. Dengan catatan

terminal atas (RH) dari potensiometer digital yang digunakan

pada IC X9259 terhubung dengan sebuah sumber DC.
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Pembentukan pola sinyal elektrokardiogram ini akan berhenti

jika push button reset ditekan.

b. Pelemahan Amplitudo  Sinyal Elektrokardiogram

Besarnya amplitudo output yang dihasilkan oleh pengiriman

data array sebagai pengatur nilai salah satu WCR DCP pada IC

X9259 ini, belum mencapai kisaran   amplitudo sinyal output

yang diharapkan (0.5 – 4 mVp-p) sehingga perlu dilakukan

pelemahan amplitudo sinyal elektrokardiogram oleh IC X9259.

Adapun teknik pelemahan amplitudo sinyal elektrokardiogram

yang dilakukan akan dibahas pada bagian perancangan

hardware (Halaman 49).

3. Low Pass Filter

Setelah sinyal elektrokardiogram berhasil dibentuk oleh IC X9259,

maka proses selanjutnya adalah mengumpankan sinyal output dari

IC X9259 ke sebuah low pass filter untuk menghilangkan derau

(noise) yang terjadi agar sinyal akhir dari kalibrator

elektrokardiograf ini dapat ditampilkan pada osiloskop dengan hasil

terbaik.
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b. Penentuan Spesifikasi Perangkat Kalibrator

Spesifikasi perangkat kalibrator yang dirancang adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan mikrokontroller ATMega8535 sebagai pembangkit

sinyal elektrokardiogram.

2. Menggunakan IC X9259 sebagai pembentuk dan pelemah

amplitudo sinyal (attenuator).

3. Sebuah low pass filter (filter pasif).

4. Tiga buah tombol (push  button) sebagai selektor sinyal yang akan

dibangkitkan.

5. Tiga buah LED sebagai indikator pemilihan sinyal yang

dibangkitkan.

6. Sebuah tombol (push  button) reset.

7. Sebuah pin output beserta ground-nya.

8. Range amplitudo output yang diharapkan berkisar antara 0.5 mV –

4 mV dengan range frekuensi 0 – 250 Hz.

c. Perancangan Rangkaian/Hardware

Setelah merancang diagram blok sistem dan menentukan spesifikasi

perangkat kalibrator yang akan dibuat, maka selanjutnya dapat

dirancang rangkaian-rangkaian yang diperlukan. Berikut uraiannya:

1. Mikrokontroller ATMega8535

Perancangan hardware mikrokontroller ATMega8335 ini dilakukan

dengan memanfaatkan port A (PinA0, PinA1, PinA2) sebagai
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inisialisasi input dari push button dan port B (PinB0, PinB1 dan

PinB2) sebagai inisialisasi output selektor ke LED. Selain itu, port

C digunakan sebagai inisialisasi jalur komunikasi two-wires bus

interface (I2C)  antara mikrokontroller ATMega8535 dengan IC

X9259. Adapun uraian dari penggunaan pin mikrokontroller

ATMega8535 dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Inisialisasi Pin Mikrokontroller ATMega8535 Dan
Fungsinya

Pin Inisialisasi Fungsi

PinA0 Input dari push button 1 Selekor sinyal EKG leads 1

PinA1 Input dari push button 2 Selekor sinyal EKG leads 2

PinA2 Input dari push button 3 Selekor sinyal EKG leads 3

PinB1 Output ke LED Indikator penekanan push button 1

PinB2 Output ke LED Indikator penekanan push button 2

PinB3 Output ke LED Indikator penekanan push button 3

PinC0 SCL Jalur sumber clock serial bagi
IC X9259

PinC1 SDA Jalur transfer data serial antara
mikrokontroller ATMega8535 dan IC
X9259

Pada masing-masing pin input inisialisasi (PinA0, PinA1 dan

PinA2) ditambahkan resistor pull-down 8.2 kΩ untuk menjaga

kondisi pin inisialisasi selalu berada dalam kondisi low. Sedangkan

untuk pin inisialisasi output (PinB0, PinB1 dan PinB2)

ditambahkan resistor sebesar 330 Ω sebelum kaki anoda dari LED

untuk membatasi ataupun menjaga tegangan yang melintasi LED
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agar kurang dari 5 volt (sesuai dengan referensi tegangan

maksimum yang telah disebutkan pada Bab II halaman 28)

sehingga LED dapat beroperasi dengan baik dan lebih tahan lama.

Pada PinC0 dan PinC1 dibutuhkan resistor pull-up sebesar 4.7 kΩ

untuk menjaga kondisi jalur dalam keadaan high pada saat tidak

melakukan proses transfer data (dalam kondisi idle). Dan

pemasangan resistor pull-up ini merupakan keharusan bagi jalur

SDA dan SCL dalam komunikasi I2C. Berikut adalah gambar

skematik rangkaian dari mikrokontroller ATMega8535.

Gambar 21. Rangkaian Mikrokontroller ATMega8535
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2. IC X9259 dan Low Pass Filter (LPF)

Perancangan rangkaian untuk IC X9259 dan low pass filter dapat

dilihat pada Gambar 22 berikut

Gambar 22. Rangkaian IC X9259 dan Low Pass Filter

Seperti yang terlihat pada Gambar 22, untuk mendapatkan pola dan

amplitudo sinyal elektrokardiogram yang diharapkan dalam

perancangan hardware ini digunakan 4 buah potensiometer digital

(DCP) yang terdapat dalam IC X9259. Berikut tabel ringkasan

koneksi dari pin IC X9259
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Tabel 11. Deskripsi Koneksi Pin Pada IC X9259

Adapun teknik yang digunakan pada IC X9259 untuk mendapatkan

output sinyal elektrokardiogram dengan amplitudo sinyal output

0.5 - 4 mVp-p dengan menggunakan 4 buah DCP dapat dilihat

pada gambar berikut

Pin Koneksi Deskripsi

A0, A1,

A2, A3

GND Pin alamat eksternal IC X9259
untuk komunikasi I2C

RL0, RL1,

RL2, RL3

GND Pin terminal bawah dari
potensiometer digital

RH0 +5 V Pin terminal atas potensiometer
digital pertama (DCP0)

RW0 RH1 Pin output dari potensiometer
digital pertama (DCP0)

RW1 RH2 Pin output dari potensiometer
digital kedua (DCP1)

RW2 RH3 Pin output dari potensiometer
digital ketiga (DCP2)

RW3 LPF Pin output dari potensiometer
digital keempat (DCP3)

SDA PinC1
ATMega8535

Jalur transfer data antara
ATMega8535 dan IC X9259

SCL PinC0
ATMega8535

Jalur supply clock bagi IC X9259

VCC + 5V Pin sumber tegangan IC X9259

VSS GND Pin ground IC X9259

DNC, NC dan
WP

Tidak
dihubungkan

-
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Gambar 23. Skematik Rangkaian Teknik Pelemahan Amplitudo
Sinyal Elektrokardiogram dengan menggunakan 4 DCP

Pada umumnya, seperti pada penelitian sebelumnya proses

pelemahan amplitudo dari sebuah sinyal dengan menggunakan

potensiometer dilakukan dengan membentuk pola sinyal terlebih

dahulu dan setelah pola sinyal terbentuk kemudian dilakukan

pelemahan amplitudo sinyal hingga mencapai nilai amplitudo yang

diinginkan. Namun dalam perancangan ini dilakukan proses

pelemahan dengan cara yang sebaliknya seperti yang terlihat pada

Gambar 23 di atas.

Pada perancangan ini pin RH0 pada DCP0 dihubungkan dengan

tegangan referensi sebesar +5 VDC. Tegangan referensi inilah

yang akan dilemahkan sedemikian rupa untuk mendapatkan

tegangan referensi pada DCP3 yang sesuai agar didapatkan sinyal

elektrokardiogram dengan amplitudo 0.5-4 mVp-p. Setelah

dilakukan pelemahan terhadap tegangan referensi +5 VDC maka
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barulah DCP3 dari IC X9259 akan membentuk pola sinyal

elektrokardiogram.

Sehingga dari Gambar 23 untuk mendapatkan sinyal

elektrokardiogram yang diinginkan, fungsi dari keempat DCP

tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. DCP0, DCP1 dan DCP2 digunakan sebagai pelemah tegangan

referensi pada pin RH0 (+5V) hingga didapatkan nilai tegangan

pada pin RH3 (VRH3) yang dibutuhkan untuk mendapatkan

sinyal elektrokardiogram dengan amplitudo 0.5 – 4 mVp-p.

2. DCP3 digunakan sebagai pembentuk pola sinyal

elektrokardiogram.

Berdasarkan pembagian fungsi tersebut maka dalam perancangan

hardware ini terdapat 3 tahap pelemahan tegangan RH (RH0, RH1

dan RH2) yang terjadi sebelum dilakukan pembentukan pola sinyal

elektrokardiogram pada DCP3. Baik pelemahan ataupun

pembentukan sinyal elektrokardiogram ini dilakukan dengan cara

mengatur nilai WCR yang terdapat pada masing-masing DCP.

Adapun pengaturan nilai WCR yang akan digunakan akan

ditentukan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan

rumusan-rumusan yang terdapat pada poin “Perancangan

Perhitungan Pengaturan Nilai WCR IC X9259” pada halaman 58.
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Sedangkan untuk rangkaian low pass filter dipilih menggunakan tipe

filter pasif dimana filter dibangun oleh komponen RC saja. Penggunaan

filter aktif tidak diimplementasikan dalam rancangan ini karena pada

umumnya filter aktif digunakan untuk sistem yang bekerja dengan

frekuensi tinggi (> 100kHz). Sedangkan spesifikasi range frekuensi sinyal

elektrokardiogram yang diharapkan berkisar 0-250 Hz (<100kHz)

sehingga dalam perancangan ini penggunaan low pass filter (pasif) lebih

tepat. Untuk menentukan rangkaian low pass filter dilakukan langkah-

langkah berikut, yaitu :

1. Menentukan nilai kapasitor (0.001 – 10 µF).

2. Menentukan frekuensi cut off (dari 10 Hz hingga 100 Hz).

3. Menghitung nilai resistor dengan menggunakan persamaan (4).

4. Merangkai rangkaian seperti Gambar 22.
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d. Perancangan Algoritma Program

Untuk melakukan fungsinya sebagai pembangkit sinyal

elektrokardiogram, maka perlu dituliskan sebuah program dalam

mikrokontroller ATMega8535. Dalam penelitian ini, bahasa

pemrograman yang digunakan adalah bahasa C. Perancangan algoritma

dalam mikrokontroller ATMega8535 terdiri dari sebuah rutin utama

yang dapat dilihat pada diagram alir berikut

Gambar 24. Algoritma Program Mikrokontroller ATMega8535

Rutin pembangkit sinyal
EKG

Scanning push
button

Mulai

Selesai

Inisialisasi Port I/O
Set PA0 - PA2 sebagai pin input

Set PB0 – PB1 sebagai pin output

Inisialisasi komunikasi
serial (I2C)
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Pada awal pemrograman mikrokontroler ATMega8535 dibutuhkan

inisialisasi port I/O yang akan digunakan. Adapun inisialisasi port A

diatur sebagai port input yang terhubung dengan push button. Kemudian

port B  diinisialisasi sebagai port output yang terhubung dengan light

diode emitter (LED) yang berfungsi sebagai indikator terjadinya

penekanan push button.  Selain itu diperlukan juga inisialisasi

komunikasi serial (I2C) yang akan digunakan.

Algoritma selanjutnya adalah scanning push button yang dilakukan

sebagai rutin pada program utama. Scanning push button ini dilakukan

untuk menghasilkan sinyal elektrokardiogram tertentu. Eksekusi instruksi

program selanjutnya pada mikrokontroler ATMega8535 dirancang untuk

menghidupkan LED sebagai indikator setiap terjadi penekanan push

button. Apabila terdapat penekanan salah satu push button selektor, maka

mikrokontroler ATMega8535 akan lompat ke rutin pembangkitan sinyal

elektrokardiogram terpilih. Seperti yang terlihat pada gambar algoritma

untuk scanning push button berikut.
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Gambar 25. Algoritma Scanning Push Button

Rutin program selanjutnya adalah rutin pembangkitan sinyal

elektrokardiogram. Pembangkitan sinyal pad mikrokontroller ATMega8535

dilakukan dengan cara :

1. Menyimpan data sampling dalam bentuk data array yang akan digunakan

sebagai pengatur nilai WCR3 pada DCP3.

Out PB0
LED nyala

Out PB1
LED nyala

Out PB2
LED nyalaTidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Push button
3 ditekan ?

Inisialisasi Port I/O
Set PA0 - PA2 sebagai input

Set PB0 – PB2 sebagai output

Mulai

Push button
1 ditekan ?

Push button
2 ditekan ?

Tidak

Tidak

Tidak

Rutin
EKG I

Rutin
EKG II

Rutin
EKG III

Ya

Reset
?

Reset
?

Reset
?

Selesai
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2. Menentukan pengaturan nilai WCR untuk DCP0, DCP1 dan DCP2 sinyal

elektrokardiogram yang akan dibangkitkan.

3. Menginisialisasi komunikasi I2C yang dibutuhkan untuk pengiriman data

pengaturan nilai WCR ke IC X9259.

4. Menunggu sinyal trigger dari push button untuk memilih sinyal

elektrokardiogram mana yang akan dibangkitkan.

5. Mengeluarkan data pengaturan WCR tersebut secara serial melalui port C

(jalur SDA).

6. Pembangkitan sinyal elektrokardiogram ini akan berhenti saat push button

reset ditekan.

Berikut adalah algoritma rutin pembagkitan sinyal elektrokardiogram.

Mulai

Simpan data sampling dalam bentuk array
Unsigned char lead1 [94] = {…};
Unsigned char lead2 [94] = {…};
Unsigned char lead3 [94] = {…};

Inisialisasi Komunikasi I2C

Data Pengaturan
Nilai WCR DCP0,
DCP1 dan DCP2

1
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Gambar 26. Algoritma Program Pembangkitan Sinyal Elektrokardiogram

Dari algoritma pada Gambar 26 di atas, untuk data pengaturan nilai WCR

pada DCP0, DCP1 dan DCP2 dilakukan secara manual karena nilai

pengaturan WCR untuk setiap pengujian divariasikan untuk melihat respon

dari IC X9259.

Ya

Tidak

Kirim data
pengaturan WCR

lead I melalui port C

Kirim data
pengaturan WCR

lead II melalui port C

Kirim data
pengaturan WCR
lead III melalui

port C

Ya

Scanning Push Button

Apakah
Lead III

1

Apakah
Lead II

?

Apakah
Lead I

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Reset ?

Reset ?

Reset ?

Selesai

Tidak

Tidak
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e. Perancangan Pengaturan Nilai WCR Pada IC X9259

Telah diuraikan pada perancangan hardware bahwa keempat DCP dari

IC X9259 akan digunakan dalam perancangan ini untuk mendapatkan

sinyal elektrokardiogram dengan amplitudo 0.5 – 4 mVp-p. Dimana

untuk mendapatkan sinyal yang diharapkan diperlukan pengaturan nilai

WCR pada tiap DCP yang ada. Berdasarkan fungsi dari masing-masing

DCP yang digunakan dalam perancangan ini, maka WCR pada DCP3

akan diisi oleh data array. Sedangkan untuk menentukan nilai

pengaturan WCR pada DCP0, DCP1 dan DCP2 terlebih dahulu kita

harus mengidentifikasi besarnya tegangan yang dibutuhkan pin RH3

(VRH3) agar menghasilkan sinyal elektrokardiogram dengan amplitudo

0.5 – 4 mVp-p.

Untuk mengetahui besarnya VRH3 yang dibutuhkan, dapat kita ketahui

dengan menghitung besarnya amplitudo sinyal elektrokardiogram yang

dibentuk oleh DCP ke-n (dalam perancangan ini adalah DCP3) dengan

menggunakan pengaturan nilai WCR oleh data array yang dikirimkan

mikrokontroller ATMega8535 menggunakan persamaan berikut :

= − (17)

dimana :VRWn adalah tegangan peak to peak dari pin RWnVRWn adalah tegangan dari pin RWn dengan pengaturan
nilai WCR maksimum
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VRWn adalah tegangan dari pin RWn dengan pengaturan
nilai WCR minimum

n adalah penunjuk DCP yang digunakan sebagai pembentuk
pola sinyal elektrokardiogram

Dari persamaan (17) tersebut maka kita akan mendapatkan nilai VRH3

yang dibutuhkan  dalam perancangan ini untuk mendapatkan amplitudo

sinyal elektrokardiogram mencapai nilai 0.5 – 4 mVp-p dengan

mensubstitusikan persamaan (1) ke dalam persamaan (17). Adapun

rumusan untuk mendapatkan nilai VRH3 adalah sebagai berikut :

= (18)

dimana :VRHn adalah tegangan dari pin RH DCP ke-n

Dengan diketahuinya nilai VRH3 dengan menggunakan persamaan (18)

dan jika pelemahan (attenuasi) dirumuskan sebagai antara perbandingan

tegangan input dan tegangan output seperti rumusan berikut

= (19)

Maka besarnya pelemahan yang harus dilakukan oleh DCP0, DCP1 dan

DCP2 (attenuasi total) adalah sebesar :
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= (20)

Dan untuk membagi rata beban pelemahan per DCP (DCP0,DCP1 dan

DCP2) dalam perancangan ini digunakan rumusan berikut :

= √ (21)

dimana

n merupakan jumlah DCP yang digunakan sebelum DCP
pembentuk sinyal elektrokardiogram (dalam perancangan ini n = 3)

sehingga pelemahan yang akan dilakukan per DCP dalam penelitian ini

adalah

= √
Berdasarkan persamaan (8) dan dengan diketahuinya pelemahan yang  harus

dilakukan per DCP maka kita akan mengetahui besarnya WCR yang harus

kita berikan ke DCP0, DCP1 dan DCP2, yaitu dengan cara mensubtitusikan

kembali persamaan (1) ke dalam persamaan (19) sehingga dihasilkan

rumusan berikut :

= (22)
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Dari persamaan (17) hingga persamaan (22) maka untuk mengetahui

besarnya pengaturan nilai WCR pada DCP0, DCP1 dan DCP2 yang

dibutuhkan pada perancangan ini, terlebih dahulu kita harus

mengidentifikasi parameter-parameter berikut :

1. VRW3 yang ingin dicapai.

2. Nilai pengaturan WCR maksimum dan minimum pada DCP3

(nilai maksimum dan minimum pada data sampling).

3. Nilai tegangan yang terhubung ke pin RH0 (VRH0) yang akan

dilemahkan.

3. Realisasi Kalibrator

Rancangan yang telah dibuat selanjutnya direalisasikan. Untuk rancangan

hardware, direalisasikan terlebih dahulu pada proto board untuk

memastikan bahwa rancangan bekerja sesuai fungsi yang diharapkan.

Setelah dipastikan rancangan rangkaian bekerja sebagaimana mestinya,

maka kalibrator dirangkai pada PCB.

Algoritma yang sudah dibuat direalisasikan dalam bentuk program dan

dituliskan pada mikrokontroler. Selanjutnya diuji bersamaan dengan

pengujian hardware pada proto board. Setelah prilaku output yang

dihasilkan sesuai fungsi yang diharapkan, baru kemudian program

dituliskan pada mikrokontroler pada PCB.
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4. Pengujian Kalibrator

Pengujian pada hasil rancangan dilakukan pada masing-masing rangkaian

blok sistem dan juga terhadap sistem secara keseluruhan. Hal ini

dimaksudkan untuk memastikan tiap-tiap blok bekerja sebagaimana

mestinya, menghasilkan output yang seharusnya. Melalui pengujian ini

juga diharapkan kesalahan-kesalahan dapat cepat dideteksi.

Pengujian kalibrator secara keseluruhan dilakukan untuk meneliti kinerja

dan kemampuan dari kalibrator yang dibangun. Pengujian dilakukan

dalam beberapa poin, yaitu :

a. Mengamati sinyal keluaran dari kalibrator yang dibangun melalui

tampilan osiloskop apakah membentuk gelombang PQRST.

b. Melakukan perbandingan pola dan amplitudo sinyal keluaran yang

dihasilkan dengan sinyal keluaran dari Kalibrator dan Simulator

Eksternal Elektrokardiograf  Berbasis Mikrokontroller ATMega8535

yang telah dibuat oleh saudari Dewi Nurlatifah.

c. Mengamati besarnya amplitudo dan frekuensi sinyal keluaran apakah

sudah sesuai dengan karakteristik amplitudo sinyal jantung standar

(0.5 – 4 mVp-p).


