
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Dielektrik dan Kapasitansi 

 

1. Dielektrik 

Dielektrik dalam medan listrik dapat diumpamakan sebagai susunan dua kutub 

mikroskopik dalam ruang hampa yang terdiri atas muatan positif dan muatan 

negatif yang pusatnya tidak berhimpit[1]. 

 

Muatan tersebut bukanlah matan bebas seperti konduktor, dan juga tidak 

memberi pengaruh dalam pada proses konduksi. Muatan tersebut terikat pada 

tempatnya oleh gaya atomik dan gaya antar molekul. Karena hal tersebut 

muatan hanya dapat bergeser sedikit saja jika ada medan eksternal. Inilah yang 

membedakan dielektrik dan konduktor[1]. 

 

Semua bahan dielektrik, baik yang berupa padat, cairan, atau gas. Meskipun 

bentuknya kristal atau bukan. Semua bahan dielektrik memiliki karakteristik 

menyimpan energi listrik. Penyimpanan ini terjadi karena pergeseran relatif 

kedudukan muatan positif dan muatan negatif yang ada di dalam dielektrik 

yang disebabkan gaya atomik dan gaya tarik antar molekul karena medan 

eksternal. 
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Dielektrik ini memiliki nilai permitivitas atau konstanta dielektrik.  

permitivitas merepresentasikan rapatnya fluks elektrostatik saat sebuah benda 

saat dilewati arus listrik. Konstanta dielektrik untuk ruang hampa atau vakum 

adalah 𝜖0 ≈ 8,854𝑥 10−12𝐹𝑚−1. Dan 𝜖𝑅 merupakan permitivitas relatif atau 

konstanta untuk bahan dielektrik. Permitivitas relatif adalah besaran tanpa 

dimensi[1]. 

𝜖 = 𝜖0𝜖𝑅  (1) 

 

2. Kapasitansi 

 

Dua keping konduktor diletakkan diantar dielektrik yang serba sama, maka 

medan eksternal yang diberikan kepada kedua konduktor tersebut akan 

menyebabkan satu konduktor bermuatan positif dan satunya lagi bermuatan 

negatif[1]. 

 

   
Gambar 2.1. Prinsip kerja kapasitor[1]. 

 

Muatan akan tersebar pada permukaan dan memiliki nilai kerapatan muatan 

permukaan (+q dan –q). Medan listrik (E) yang diberikan akan tegak lurus 

terhadap permukaan konduktor tersebut. Untuk memindahkan muatan positif 

terhadap muatan negatif memiliki nilai kerja atau beda potensial (V0). Hal 

tersebut dijelaskan pada gambar 2.1. Sekarang definisi dari nilai kapasitansi 



 

9 

 

(C) sistem konduktor adalah besar muatan (q) dalam konduktor terhadap beda 

potensial antar konduktor (V)[1]. 

 

𝐶 =
𝑞

𝑉
  (2)  

 

Gambar 2.1 merupakan pengembangan sistem kapasitansi menggunakan dua 

konduktor yang sederhana yang identik berbentuk bidang datar sejajar berjarak 

d. Muatan yang sama pada permukaan konduktor menimbulkan medan yang 

sama pula. Jika bidang tersebut memiliki luas S yang dimensi linearnya jauh 

lebih besar dari jarak d. Maka akan didapatkan nilai kapasitansi sebagai 

berikut[1]. 

 

𝐶 =
𝜖 𝐴

𝑑
 (3) 

 

Keterangan: 

C :  Kapasitansi dalam Farad (F) 

A :  Luas penampang dalam meter persegi (m2 ) 

𝜖:  Permitivitas statis relatif (konstanta dielektrik) dikalikan permitivitas 

vakum. Permitivitas vakum (𝜖0 ≈ 8,854𝑥 10−12𝐹𝑚−1) 

d :  jarak antar pelat dalam meter (m) 

 

Prinsip tersebut memperlihatkan jika sensor ECVT dengan luas penampang 

pelat tetap, jarak antar pelat tetap, maka yang akan mempengaruhi besarnya 

kapasitansi pada sensor hanyalah permitivitas. Karena perbedaan nilai 

dielektrik dari padat, cair dan gas maka ECVT mampu melakukan tomography. 
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B. Pengenalan Electrical Capacitance Volume Tomography (ECVT) 

 

Tomography adalah sebuah teknik untuk menampilkan sebuah representasi 

dari sebuah objek di dalam penampang. Kata tomography berasal dari bahasa 

Yunani Kuno yaitu Tomos (τόμος), yang memiliki arti "slice, atau bagian" dan 

Grapho (γράφω), yang memiliki arti "menulis" (Oxford, 1930). 

 

Prinsip dasar dari tomography adalah dengan memberikan gelombang atau 

energi datang (Incident Wave E(t) ).  Terhadap sebuah objek (Density Function 

X(�̂�) ).  Saat gelombang atau energi mengenai objek dan terdistribusi secara 

merata pada objek ( Field Intensity Distribution F(r)=f(E) ) maka akan terjadi 

konvolusi sinyal antara nilai gelombang dan objek, didapatkan gelombang S= 

F(r) ⨂ X(�̂�). Dari gelombang tersebut jika dilakukan inversi atau rekonstruksi 

gambar maka akan didapatkan kembali bentuk dari objek X(�̂�).  Penjelasan 

lengkapnya diperlihatkan oleh gambar 2.2[5]. 

 

 
Gambar 2.2. Prinsip dasar proses tomography[5]. 
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Prinsip dasar tersebut membuat banyak berkembang ilmu tentang tomography 

di antaranya: X-Ray, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Ultrasonography 

(USG), Computed Tomography Scan (CT-Scan), Positron Emission 

Tomography Scan (PET-Scan), termasuk Electrical capacitance volume 

Tomography (ECVT). 

 

Electrical capacitance volume Tomography (ECVT) adalah teknik 

tomography volumetrik (3D realtime) berdasarkan pengukuran kapasitansi 

listrik.  Sistem ini dikembangkan oleh Dr. Warsito [2].  ECVT telah merevolusi 

dan mengganti teknik tomography 2D. ECVT yang sekarang telah 

memungkinkan fungsi realtime, dan pencitraan secara 3D dari objek yang 

bergerak.  Dengan demikian ECVT disebut dengan Realtime Volume Imaging 

(4D)[2]. 

 

 
Gambar 2.3. Sistem kerja ECVT[6]. 

 

ECVT yang mampu melakukan pencitraan secara akurat 3D dan realtime (4D) 

sangat membantu di bidang industri, seperti pada reaktor.  Dengan syarat bahan 

yang dicitrakan termasuk gas, cairan, padat dan partikel yang memiliki 
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konstanta dialektik yang berbeda. Selain untuk industri ECVT ini sedang 

dikembangkan untuk keperluan medis dari tubuh manusia. 

 

Sistem ECVT yang diperlihatkan oleh gambar 2.3 dibagi menjadi tiga bagian 

dasar yaitu: Sensor Kapasitansi; Sistem akuisisi data; Rekonstruksi gambar dan 

kontrol. Sensor kapasitansi yang akan mengelilingi objek berfungsi 

menangkap nilai kapasitansi dalam pada objek. DAS yang akan berfungsi 

mengolah nilai kapasitansi dari objek dan proses Rekonstruksi akan dilakukan 

oleh komputer. 

 

C. Perkembangan Rangkaian Pengukur Kapasitansi Sebelum 

Menggunakan Phase-Sensitive Demodulation (PSD) 

 

1. Rangkaian Pengukur Kapasitansi Berbasis Charge/discharge 

Perkembangan pertama untuk rangkaian pengukur kapasitansi adalah berbasis 

charge/discharge seperti yang diperlihatkan gambar 2.5. 

 

 
Gambar 2.4. Rangkaian Charge/discharge. 

 

Rangkaian pengukur kapasitansi berbasis charge/discharge menggunakan 

prinsip amplifier diferensial. Rangkaian tersebut kerja secara sempurna dengan 
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dua fase. Yaitu fase charge dan fase discharge. Pada fase charge, sakelar 1 dan 

4 tertutup sedangkan sakelar 2 dan sakelar 3 terbuka. Arus yang masuk dari 

sumber tegangan (Vc) melalui kapasitansi yang akan di ukur (Cx) ke op-amp 

1 dengan resistor umpan balik (Rf). Tegangan yang didapatkan pada fase 

charge adalah sebagai berikut[7]. 

 

𝑉1 = −𝑓𝑉𝑐𝐶𝑥𝑅𝑓 + 𝑒1 (4) 

 

Berlaku hal yang sama untuk fase discharge. Sakelar 2 dan 3 tertutup 

sedangkan sakelar 1 dan 4 terbuka. Charge yang tersimpan pada kapasitansi 

pengukuran (Cx) akan menjadi fase discharge. Bagian kiri dari Cx discharge 

ke ground dan bagian kanan akan mengambil arus dari op-amp 2. Op-amp 2 

akan mengubah arus menjadi tegangan DC[7].  

 

𝑉2 = 𝑓𝑉𝑐𝐶𝑥𝑅𝑓 + 𝑒2 (5) 

 

Di mana V1 dan V2 adalah keluaran op-amp 1 dan dua. f adalah frekuensi 

sakelar yang digunakan, Cx adalah kapasitansi terpasang. Rf adalah resistor 

referensi. 𝑒1 dan 𝑒2 adalah ofset dari op-amp 1 dan op-amp 2. 

 

Catatan, kapasitor pelembut (C) ditempatkan di setiap masukan sinyal pada op-

amp menuju ground dan sebagai pencegah terjadinya loncatan tegangan 

berlebih pada op-amp[7]. 

 

Amplifier diferensial pada tahap selanjutnya (op-amp 3) dengan penguatan K 

yang digunakan untuk menjumlahkan kedua keluaran sinyal op-amp 1 dan op-



 

14 

 

amp 2. Hasil penjumlahannya akan menghasilkan sinyal pengukuran berupa 

DC yang akan merepresentasikan kapasitansi pengukuran (Cx)[1]. 

 

𝑉3 = 𝐾(𝑉2 − 𝑉1) = 2𝐾𝑓𝑉𝑐𝐶𝑥𝑅𝑓 + 𝐾(𝑒2 − 𝑒1)  (6) 

 

Catatan, jika karakteristik op-amp 1 dan op-amp 2 sama, maka nilai 𝑒1dan 𝑒2 

akan salon meniadakan satu sama lain. Ini akan menjadi penyelesaian dari 

masalah yang dialami[7]. 

 

2. Rangkaian Pengukur Kapasitansi Berbasis AC (AC-Based)  

 

 
Gambar 2.5. Rangkaian Berbasis AC (AC-Based). 

 

Perkembangan rangkaian pengukur kapasitansi kedua adalah rangkaian 

pengukur kapasitansi berbasis AC atau AC-Based[7] dalam referensi lain 

disebut rangkaian CV-Converter[6]. Rangkaian ini menggunakan satu op-amp 

dengan dua umpan balik yaitu umpan balik resistor (Rf) dan kapasitor (Cf). 

Seperti yang diperlihatkan gambar 2.5. 

 

Sumber tegangan sinus (𝑣𝑖) digunakan sebagai sumber eksitasi yang diterapkan 

pada pengukuran kapasitansi Cx. Hal ini akan menyebabkan arus AC masuk. 

Op-amp dengan umpan balik kapasitansi dan resistansi  (Cf, Rf) akan 

mengubah masukan AC ini menjadi tegangan AC (sebagai catatan umpan balik 
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resistansi diperlukan untuk menjaga keluaran dari op-amp tidak mengalami 

saturasi). Sehingga akan berlaku persamaan 

 

𝑣𝑜 = − (
𝑗𝜔𝐶𝑥𝑅𝑓

𝑗𝜔𝐶𝑓𝑅𝑓+1
) 𝑣𝑖 (7) 

 

ω adalah frekuensi angular dari sumber gelombang sinus. 

Jika nilai Rf dibuat sedemikian besar sehingga |𝑗𝜔𝐶𝑓𝑅𝑓| ≫ 1 (sebagai contoh 

𝜔 = 2𝜋500x103; Cf  = 100 pF; dan Rf  = 1 MΩ maka |𝑗𝜔𝐶𝑓𝑅𝑓| = 324,2 ≫ 1 ) 

maka persamaan 15 akan menjadi sederhana[7]. 

 

𝑣𝑜 = −
𝐶𝑥

𝐶𝑓
𝑣𝑖 (8) 

 

Sehubungan dengan hal tersebut rangkaian pengukur kapasitansi berbasis AC 

ini akan menghasilkan sinyal AC yang sebanding dengan nilai kapasitansi yang 

diukur Cx[7]. 

 

3. Perbandingan Kedua Rangkaian 

 

Kedua rangkaian pengukur kapasitansi yang dijelaskan tersebut memiliki kerja 

dasar yang sama. Gambar 2.8 memperlihatkan gambar kedua rangkaian 

sederhana menggunakan diagram blok. 

 

Gambar 2.8 memperlihatkan perbedaan utama dari kedua rangkaian adalah dari 

posisi demodulator. Rangkaian charge/discharge demodulator akan 

memproses dan menguatkan semua sinyal yang melewatinya. Sedangkan pada 

rangkaian AC-Based sinyal dari kapasitansi pengukuran hanya dikuatkan, 
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selanjutnya baru dilakukan demodulasi. Perbandingan kedua sirkuit dijelaskan 

pada tabel 2. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2.6. Diagram Blok Perbandingan Kedua Rangkaian Pengukur 

Kapasitansi. (a) Rangkaian Charege/discharge. (b) Rangkaian AC/Based[7] 

 

Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan dari Kedua Rangkaian Pengukur 

Kapasitansi[7] 

 
Rangkaian Karakteristik Kelebihan Kekurangan 

Charge/discharge 1. Kebal terhadap 

kapasitansi liar. 

2. Resolusi 0,3 fF. 

3. Charge/discharge 

frekuensi hingga 2,5 

MHz. 

Simpel dan murah 1. Adanya Charge 

injeksi dari sakelar 

CMOS. 

2. DC amplifier akan 

mengalami 

masalah 

penyimpangan 

(drift problem) 

3. Terpengaruh 

induktansi yang 

hilang  

AC-Based (CV-

COnverter) 

1. Kebal terhadap 

kapasitansi liar. 

2. Resolusi 0,04 fF. 

3. Dapat mengukur 

impedansi 

(kapasitansi dan/atau 

resistansi) 

4. Frekuensi eksitasi 

hingga 1 MHz. 

1. Sedikit masalah 

penyimpangan 

(drift problem). 

Karena 

menggunakan AC 

Amplifier.  

2. Memiliki signal-to-

noise ratio (SNR) 

yang tinggi 

 

1. Kompleks dan 

mahal. Terutama 

jika frekuensi yang 

digunakan tinggi.  

2. Penggunaan yang 

lama Peak detektor 

akan mengalami 

eror yang semakin 

tinggi 
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D. Rangkaian Pengukur Kapasitansi Berbasis Phase-Sensitive Demodulation 

(PSD) 

 

 

ECVT yang sedang dikembangkan sekarang akan menggunakan rangkaian 

dasar pengukur kapasitansi berbasis phase-sensitive demodulation (PSD) 

dengan menggunakan prinsip sinusoidal excitation dan phase-sensitive 

demodulation (PSD). Rangkaian PSD ini disebut juga dengan rangkaian New 

AC-Based. Rangkaian AC-Based adalah karena rangkaian AC-Based tidak 

mengalami problem charge injeksi. Dan sistem PSD dapat melakukan 

pengukuran kapasitansi tidak terkait dengan pengukuran resistansi. itu adalah 

salah satu alasan menggunakan PSD. 

 

 

 
Gambar 2.7. Rangkaian pengukur kapasitansi berbasis phase-sensitive 

demodulation (PSD) 

 

Rangkaian pengukur kapasitansi berbasis PSD ini selain menggunakan sumber 

eksitasi gelombang sinus (DDS) akan ada empat tahapan pengondisi sinyal dan 

satu tahapan perbaikan phase dengan phase shifter.  Tahapan pertama adalah 

CV-Converter (AC-Based). Tahapan kedua dilanjutkan inverting amplifier. 

Tahapan ketiga adalah phase shifter untuk perbaikan phase sebelum dilakukan 

PSD. Tahap keempat adalah sebuah analog multiplier digunakan untuk 
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dilakukan phase-sensitive demodulatoion (PSD). Terakhir sebuah low-pass 

filter (LPF). 

 

1. Direct Digital Synthesis (DDS) 

 

Gambar 2.7 memperlihatkan rangkaian pengukur kapasitansi berbasis 

phase-sensitive demodulation (PSD). Rangkaian ini menggunakan sumber 

gelombang sinus yang dihasilkan Direct Digital Synthesis (DDS). 

 

Direct Digital Synthesis (DDS) adalah metode untuk menghasilkan 

gelombang analog (biasanya gelombang sinus) dengan cara melakukan 

sintesis gelombang terhadap waktu dalam ranah digital dan melakukan 

kombinasi yang baik dengan komunikasi digital to analog (DAC). 

Perangkat DDS beroperasi secara digital, jadi DDS mampu melakukan 

pergantian frekuensi dengan cepat, resolusi dari frekuensi pun bagus. 

Teknologi DDS sekarang sudah semakin kompleks dan hanya 

membutuhkan daya yang kecil[10]. 

 

Keuntungan menggunakan DDS adalah kemampuan Serial peripheral-

interface (SPI) yang memungkinkan melakukan pemrograman dengan 

kecepatan tinggi, dan hanya memerlukan clock generator eksternal untuk 

menghasilkan gelombang sinus. Perangkat DDS yang ada sekarang telah 

mampu menghasilkan frekuensi kurang dari 1Hz hingga 400MHz (dengan 

clock generator eksternal 1GHz). Keuntungan lainnya adalah daya yang 

kecil, murah, dan memiliki ukuran simpel. Dikombinasikan dengan 

performa luar biasa dan kemampuan diprogram secara digital (dan mampu 
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diprogram ulang). Alasan-alasan tersebutlah DDS menjadi solusi 

dibandingkan dengan osilator biasa. 

 

 
Gambar 2.8. Komponen dalam DDS[11] 

 

Gambar 2.8 merupakan breakdown dari rangkaian dalam DDS. Komponen 

utama DDS adalah phase akumulator, phase-to-amplitude conversasion 

(dapat berupa tabel look-up sinus), dan DAC. 

 

DDS menghasilkan gelombang sinus sesuai frekuensi yang diberikan. 

Frekuensi yang diberikan tergantung kepada dua variabel, yaitu clock 

referensi (System clock) dan nilai binari yang diprogram ke dalam frekuensi 

register (tuning word). 

 

Nilai binari dalam register frekuensi akan menghasilkan keluaran utama 

menuju akumulator phase (phase accumulator). Jika yang digunakan adalah 

tabel look-up sinus, akumulator phase akan menghitung nilai alamat phase 

(sudut) sesuai tabel look-up sinus. Nilai digital dari frekuensi dan phase 

tersebut akan masuk ke DAC. DAC akan melakukan konversi nilai tersebut 

untuk menghasilkan gelombang sinus dengan frekuensi yang tetap dan 

konstan dan memiliki pergeseran phase sesuai dengan nilai binari yang 

diprogram[11]. 
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DDS yang digunakan untuk Rangkaian pengukur kapasitansi berbasis PSD 

ini menggunakan eksitasi gelombang sinus yang dengan frekuensi 500 kHz 

dan amplitudo 10Vp. Perangkat DDS AD9850 hanya memiliki keluaran 

500mVp dengan ofset DC 500mV seperti pada gambar 2.9. 

 

 
Gambar 2.9 Keluaran DDS AD9850 1Vpp 500kHz 

 

DDS ini agar dapat bekerja dengan rangkaian PSD ini memerlukan High-

pass filter (HPF) untuk menghilangkan ofset DC dari DDS, dan penguat 

agar masukan rangkaian PSD dapat mencapai 20Vpp. Setelah keluaran DDS 

perlu masuk kembali ke rangkaian pada gambar 2.10. 

 

 
Gambar 2.10. High pass filter dan penguat. 

 

vi 

vo 
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High-pass Filter (HPF) adalah sebuah filter untuk meredam frekuensi 

rendah dalam hal ini nilai ofset DC, dan meloloskan frekuensi tinggi dalam 

hal ini frekuensi yang diinginkan 500kHz. Cutoff frekuensi bisa didapatkan 

menggunakan persamaan 9[12]. 

 

𝑓0 =
1

2𝜋 𝑅𝐶 
 (9) 

 

Untuk mendapatkan penguatan lebih dari 20 kali digunakan penguat tanpa 

pembalik (non-inverting amplifier) seperti pada gambar 2.10. Penguat tanpa 

pembalik adalah salah satu aplikasi dari op-amp untuk melakukan 

pengondisian sinyal memperbesar sinyal tanpa mengubah struktur sinyal 

yang masuk. Besarnya nilai penguatan akan didapatkan dari persamaan 

10[12]. 

 

𝐴𝑉 = (
𝑅4

𝑅3
+ 1) (10) 

 

 
Gambar 2.11 Keluaran DDS setelah melewati HPF dan penguat. 
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Sinyal yang akan digunakan diperlihatkan pada gambar 2.11 dengan besar 

tegangan 20Vpp dan frekuensi 500kHz. 

 

2.  CV-Converter / AC-Based 

 
Gambar 2.12. Rangkaian AC-Basesd atau CV-Converter. 

 

Dalam literatur Electrical Capacitance Tomography (ECT) disebutkan 

rangkaian pada gambar 2.12 adalah AC-Based, tetapi dalam literatur ECVT 

rangkaian tersebut disebut rangkaian CV-Converter. Dalam literatur ECT 

juga rangkaian PSD disebutkan dengan sistem New AC-Based. Gambar 

2.12 juga disebutkan sebagai butterworth low-pass filter yang menghasilkan 

rippel keluaran sesuai dengan kapasitor Cx yang terpasang. 

 

Rangkaian ini merupakan tingkat pertama dari rangkaian pengukur 

kapasitansi berbasis phase-sensitive demodulation (PSD), di mana vi adalah 

tegangan eksitasi dari DDS dengan menggunakan gelombang sinus, vo1 

adalah tegangan keluaran dari rangkaian CV-Converter, Cx adalah 

pasangan elektrode pada sensor ECVT yang tidak diketahui nilai 
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kapasitansinya, Cf dan Rf adalah kapasitor dan resistor umpan balik pada 

op-amp, rangkaian CV Converter ini memiliki fungsi transfer yang telah 

dijelaskan pada bagian AC-Based sebelumnya. 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan alasan didapatkannya persamaan 7 dan 8. 

Rangkaian op-amp tahap pertama menggunakan prinsip inverting amplifier 

atau amplifier pembalik. Dengan rektansi kapasitif (XCx) pada input, dan 

paralel dari reaktansi kapasitif (XCf) dan resistensi pada umpan balik (Rf). 

Hubungan tegangan masuk (vi) dengan tegangan keluaran tahap pertama 

(vo1) adalah sebagai berikut 

 
𝑣𝑜1

𝑣𝑖
= −

𝑍𝑜

𝑍𝑖
 (11) 

 

𝑍𝑜 adalah impedansi pada umpan balik, dan 𝑍𝑖 adalah impedansi dari input. 

𝑍𝑜 didapatkan dengan hubungan paralel dari dari reaktansi kapasitif (XCf) 

dan resistensi (Rf) dan untuk 𝑍𝑖 didapatkan dengan reaktansi kapasitif (XCx). 

 

Persamaan 12 sampai persamaan 15 adalah tahapan untuk mendapatkan 

nilai impedansi keluaran (Zo), dan persamaan 16 untuk mendapatkan 

impedansi masukan (Zi). 

 

𝑍𝑜 = 𝑋𝐶𝑓
//𝑅𝑓 (12) 

 
1

𝑍𝑜
=

1

𝑋𝐶𝑓
+

1

𝑅𝑓
 (13) 

 

1

𝑍𝑜
=

𝑅𝑓+𝑋𝐶𝑓

𝑋𝐶𝑓
𝑅𝑓

 (14) 
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𝑍𝑜 =
𝑅𝑓𝑋𝐶𝑓

𝑅𝑓+𝑋𝐶𝑓

 (15) 

 

𝑍𝑖 = 𝑋𝐶𝑥
 (16) 

Dengan nilai 𝑍𝑜dan Zi  persamaan 11 menjadi sebagai berikut. 

 

−
𝑣𝑜1

𝑣𝑖
=

(
𝑅𝑓𝑋𝐶𝑓

𝑅𝑓+𝑋𝐶𝑓
)

𝑋𝐶𝑥
 (17) 

 

Persamaan reaktansi kapasitif dapat diubah dengan menggunakan 

persamaan berikut. 

 

𝑋𝐶𝑥
=

1

𝑗𝜔𝐶𝑥
 (18) 

 

Omega ( 𝜔 ) adalah frekuensi sudut dalam radian. Persamaan 17 akan 

menjadi. 

 

−
𝑣𝑜1

𝑣𝑖
=

(
𝑅𝑓𝑋𝐶𝑓

𝑅𝑓+𝑋𝐶𝑓
)

1

𝑗𝜔𝐶𝑥

 (19) 

 

𝑣𝑜1

𝑣𝑖
= − (

𝑅𝑓𝑋𝐶𝑓𝑗𝜔𝐶𝑥

𝑅𝑓+𝑋𝐶𝑓
) (20) 

 

Nilai reaktansi kapasitif XCf dapat disederhanakan dengan persamaan 21. 

Hasil yang diperoleh akan sama dengan persamaan 7. 

 

𝑋𝐶𝑓
=

1

𝑗𝜔𝐶𝑓
 (21) 
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𝑣𝑜1

𝑣𝑖
= − (

𝑗𝜔𝐶𝑥𝑅𝑓

𝑗𝜔𝐶𝑓𝑅𝑓+1
) (7) 

 

Jika umpan balik resistansi jauh lebih kecil dari nilai reaktansi kapasitif. 

 

𝑅𝑓 ≫ 𝑋𝐶𝑓
 (22) 

 

Atau pembagian nilai resistansi oleh reaktansi kapasitip jauh-jauh lebih 

besar dari satu. 

 

𝑗𝜔𝐶𝑓𝑅𝑓 ≫ 1 (23) 

 

Dengan asumsi tersebut pada persamaan di atas maka nilai +1 akan dapat 

diabaikan. 

 

𝑣𝑜1

𝑣𝑖
= − (

𝑗𝜔𝐶𝑥𝑅𝑓

𝑗𝜔𝐶𝑓𝑅𝑓
) (24) 

 

Persamaan dapat disederhanakan menjadi. 

 
𝑣𝑜1

𝑣𝑖
= −

𝐶𝑥

𝐶𝑓
 (25) 

 

Atau persis dengan persamaan 8. 

 

𝑣𝑜1 = −
𝐶𝑥

𝐶𝑓
𝑣𝑖  (8) 

 

Dengan tegangan masukan berupa gelombang sinus sebagai berikut. 

 

𝑣𝑖 = A sin(𝜔𝑡) (26) 
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Reaktansi kapasitif Cf (XCf) akan memberikan pengaruh pergeseran sudut 

atau phase. Persamaan 8 akan menjadi persamaan 27. 

 

𝑣𝑜1 = −
𝐶𝑥

𝐶𝑓
A sin(𝜔𝑡+∝) (27) 

 

3. Inverting Amplifier (Penguat Pembalik) 

 

 

Gambar 2.13. Inverting amplifier. 

 

Rangkaian op-amp tahap kedua adalah penguat pembalik atau inverting 

amplifier. Rangkaian ini merupakan salah satu aplikasi dari op-amp. Sesuai 

dengan namanya, fungsi dari rangkaian ini adalah menguatkan sinyal 

masukan dan membalik sinyal, atau sinyal mengalami perubahan phase 

sebesar 180o. Pengaturan penguatan menggunakan masukan resistansi (R1) 

dan resistansi pada keluaran (R2). Penguatan akan bergantung pada 

persamaan berikut[12]. 

 

𝐴𝑣 = −
𝑅2

𝑅1
 (28) 
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Dengan keluaran tahap pertama (Persamaan 27) sebagai masukan tahap 

kedua. Maka keluaran pada tahap kedua akan memiliki persamaan sebagai 

berikut. 

 

𝑣𝑜2 = −𝐴𝑣𝑣𝑜1 (29) 

 

𝑣𝑜2 =
𝐶𝑥

𝐶𝑓
 Av A sin(𝜔𝑡+∝) (30) 

 

4. Phase shifter 

 

 
Gambar 2.14. Phase shifter 

 

Keluaran tahap kedua (vo2) masih memiliki perbedaan phase jika 

dibandingkan dengan tegangan referensi (vf) atau tegangan input (vi). Jadi 

diperlukanlah rangkaian perbaikan phase. PSD nilainya akan sesuai jika saat 

dilakukan perkalian sinyal kedua sinyal memiliki phase yang sama, inilah 

bungsu rangkaian phase shifter 

 

Phase shifter adalah aplikasi dari op-amp yang tidak memiliki daerah cutoff. 

Artinya seluruh frekuensi diloloskan tanpa ada frekuensi yang diredam,. 

Tetapi memiliki fungsi delay sinyal baik mempercepat atau memperlambat. 

Dapat juga dikatakan rangkaian All-pass filter. 
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Jika R3 = R4, dan R5 dibuat menjadi resistor variabel. Maka nilai Sudut 

atau phase yang diinginkan untuk digeser bisa didapatkan dengan cara[12]. 

 

𝛼 = −2 tan−1(ωCR5) (31) 

 

5. Analog Multiplier 

 

Setelah output diperbaiki menggunakan rangkaian phase shifter. Tahapan 

Selanjutnya phase-sensitive demodulation (PSD) menggunakan analog 

multiplier. 

 

Untuk mempermudah perhitungan nilai tegangan keluaran tahap kedua 

(Persamaan 30) diasumsikan sebagai M. 

 
𝐶𝑥

𝐶𝑓
 Av A = 𝑀 (32) 

 

Maka keluaran tahap kedua persamaan 49 akan lebih sederhana. 

 

𝑣𝑜2 = 𝑀 sin(𝜔𝑡+∝) (33) 

 

Tegangan keluaran dari tahap kedua akan dikalikan dengan tegangan 

referensi yang sama dengan tegangan masukan. 

 

𝑣𝑓 = 𝑣𝑖 = 𝐴 sin(𝜔𝑡) (26) 

 

Dengan A adalah amplitudo dari tegangan referensi, keluaran dari tahap 

keempat adalah perkalian keluaran tahap ketiga dan sinyal referensi yang 

sama dengan sinyal masukan. 
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𝑣𝑜4 = 𝑣𝑜3. 𝑣𝑓 (34) 

 
Gambar 2.15. Analog Multiplier AD633. 

 

Ada permasalahan di mana persamaan 34 belum dapat digunakan. Karena 

Analog multiplier AD633 memiliki karakteristik tersendiri dari masukan 

dan keluarannya. Hubungan masukan dan keluaran dari IC AD633 adalah 

sebagai berikut. 

 

𝑊 =
(𝑋1−𝑋2)(𝑌1−𝑌2)

10
+ 𝑍 (35) 

 

W merupakan keluaran AD633 atau v04. Karakteristiknya adalah memiliki 

nilai pembagian 10V dan memiliki hubungan X1, X2, Y1, Y2 dan Z seperti 

persamaan 28. Nilai X1 akan diisi vo3, nilai X2 akan diisi of, dan nilai X2, 

Y2 dan Z bernilai 0 jadi dihubungkan ke ground. 

Persamaan 35 akan menjadi persamaan 36. 

 

𝑣𝑜4 =
𝑣𝑜3.𝑣𝑓

10
 (36) 

Persamaan 33 dan 26 dimasukan akan menjadi persamaan 36. 
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𝑣04 =
1

10
. 𝑀 sin(𝜔𝑡+∝) . 𝐴 sin(𝜔𝑡) (37) 

 

Rumus perkalian dua sinus akan memudahkan perhitungan. 

 

𝑣04 = −
𝑀 𝐴

20
[cos(𝜔𝑡+∝ +𝜔𝑡) − cos(𝜔𝑡+∝ −𝜔𝑡)]  (38) 

 

𝑣04 =
𝑀 𝐴

20
[cos(∝) − cos(2𝜔𝑡+∝) (39) 

 

Persamaan 39 merupakan hasil penting alasan kenapa PSD digunakan. 

Tegangan keluaran tahap keempat (Persamaan 39) berupa setengah dari 

perkalian amplitudo kedua sinyal, yang diikuti sinyal DC cosinus dengan 

sinyal cosinus harmonik dengan 2 kali frekuensi awal. 

 

6. Low-pass filter (LPF) 

 

 
Gambar 2.16. Butterwort low-pass filter. 

 

Dalam sistem ECVT berbasis AC, urutan terakhir adalah menggunakan 

Butterworth low-pass filter[12] (LPF) rangkaian ini berfungsi untuk 

menghilangkan gelombang cosinus harmonik kedua seperti pada persamaan 

39. Frekuensi cutoff ideal dipilih senilai 50 kHz. Butterworth low-pass filter 

yang digunakan memiliki redaman 40 dB/dekade, dengan frekuensi cutoff 
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10 kali lebih rendah dari frekuensi dasar dan ini cukup untuk menghilangkan 

gelombang harmonik dari hasil analog multiplier. Dengan 500kHz frekuensi 

eksitasi, frekuensi cutoff dapat diatur setinggi 50 kHz. Untuk sirkuit ini, 

frekuensi cutoff adalah: 

 

𝑓0 =
1

2𝜋 𝑅𝐶 
 (40) 

 

Lanjutan dari penurunan rumus 39 menuju tahap akhir (Vo) adalah low-pass 

filter, filter untuk meredam sinyal dengan frekuensi tinggi dan melewatkan 

sinyal dengan frekuensi rendah. Maka persamaan keluaran tahap keempat 

(Persamaan 39) akan menyisakan persamaan berikut. 

 

𝑉0 =
𝑀 𝐴

20
cos(𝛼) (41) 

 

Dengan memasukan persamaan M sebelumnya (Persamaan 32) keluaran 

tahap akhir adalah sebagai berikut. 

 

𝑉0 = (
𝐶𝑥Av A2

20 𝐶𝑓
) 𝑐𝑜𝑠(α) (42) 

 

Dan dari keluaran tersebut dapat dihitung nilai Cx sebagai nilai kapasitansi 

sensor ECVT sebagai berikut. 

 

𝐶𝑥 =
20 𝑉𝑜 𝐶𝑓

𝐴2 𝐴𝑣 𝑐𝑜𝑠(𝛼)
 (43) 

Dengan nilai sudut atau phase sebagai berikut[10]. 

 

𝛼 = cot−1( 𝜔𝐶𝑓𝑅𝑓) (44) 
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Keterangan: 

Cx : Nilai Kapasitansi Pengukuran (F) 

V04 : Keluaran DC dari Low Pass filter LPF (V) 

Cf : Kapasitor Umpan Balik (F) 

A : Amplitudo Gelombang Maukan 

AV : Faktor Penguatan amplifier 

α  : Penyimpangan Phase (sudut) 

Rf : Resistor Umpan Balik (Ω) 

 

Dari persamaan 43 inilah didapatkan Cx’ nilai kapasitansi perhitungan 

terhadap tegangan keluaran yang didapatkan. 

 


