Kegiatan Belajar 3
Pengukuran Besaran Listrik

Bagi Saudara yang bekerja secara profesional di bidang pengukuran,
penjelasan dalam modul ini tentu sangat tidak lengkap. Dalam pengukuran,
termasuk pengukuran besaran listrik, istilah estimasi pengukuran dan unit standar
sangat mendasar. Tetapi istilah ketiga, istilah yang sangat penting yakni ketepatan
estimasi, atau lebih baik disebut ketakpastian (uncertainty) estimasi. Hampir pasti
dalam setiap pekerjaan pengukuran, nilai yang diperoleh adalah nilai nyata yang
diikuti dengan kator ketakpastian. Tanpa pengetahuan tentang ketakpastian
estimasi, seluruh proses pengukuran tidak ada gunanya. Diskusi tentang hal ini
perlu Saudara perdalam, termasuk hal lain yang menyebabkan ketidak-akuratan
hasil pengukuran. Pada kegiatan belajar ini, Saudara hanya diberikan dasar-dasar
dalam pengukuran, pengolahan sinyal untuk pengukuran, alat ukur, hingga modus
pengukuran masa depan berbasis komputer dan data digital. Dasar ini dilihat amat
penting karena berhubungan dengan topik-topik bidang elektronika di tingkat
lanjut, terutama pada pengolahan sinyal dan pengendalian.

Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan
 Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran- besaran listrik

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan
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Menjelaskan pemrosesan sinyal digital
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Menerapkan pengukuran menggunakan komputer

Pokok-Pokok Materi
Untuk merealisasikan capaian pembelajaran, beberapa materi pokok terkait
pengukuran besaran listrik, disusun sebagai berikut:
1.

Konsep Pengukuran Besaran Listrik

2.

Pengukuran Besaran Listrik Klasik

3.

Pemrosesan Sinyal Pengukuran Analog

4.

Pemrosesan Digital Sinyal Pengukuran

5.

Sistem Pengukuran dengan Komputer

Uraian Materi
Materi 1: Konsep Pengukuran Besaran Listrik
 Istilah dan definisi dalam pengukuran
Pengukuran menurut Tumanski (2006:2) bahwa “measurement is the
estimation of the quantity of certain value (with known uncertainty) by
comparison with the standard unit”. Pengukuran juga dimaknai sebagai tindakan,
atau hasil, dari perbandingan kuantitatif antara besaran yang diberikan dan
besaran dari jenis yang sama, yang dipilih sebagai satuan/unit. Hasil pengukuran
dinyatakan dengan defleksi pointer di atas skala standar atau angka yang mewakili
rasio antara besaran yang tidak diketahui terhadap standar. Pengukuran selalu
dikaitkan dengan standar; the realization of a definition of a given quantity, with
stated value and measurement uncertainty (ISO VIM 2004). Standar juga
didefinisikan sebagai personifikasi fisik unit pengukuran atau beberapa nilai (submultiple). Perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membandingkan

besaran yang tidak diketahui dengan unit pengukuran atau besaran standar disebut
alat ukur.
Nilai besaran yang tidak diketahui dapat diukur dengan metode langsung
atau tidak langsung. Dalam metode pengukuran langsung, besaran yang tidak
diketahui diukur secara langsung dengan membandingkannya kepada standar.
Contoh pengukuran langsung adalah arus oleh ammeter, tegangan oleh voltmeter,
resistansi oleh ohmmeter, daya oleh wattmeter, dll. Dalam metode pengukuran
tidak langsung, nilai besaran yang tidak diketahui ditentukan dengan mengukur
besaran yang berhubungan dengan fungsional dan menghitung besaran yang
diinginkan dengan mengukur secara langsung. Misalkan resistansi sebagai (R)
konduktor, dapat diukur dengan mengukur tegangan di konduktor dan
membaginya deengan arus (I) yang melalui konduktor tersebut, menggunakan
R
hukum Ohm;

V
I

.

Dalam pengukuran, tidak ada nilai yang secara pasti dapat ditentukan,
mengingat selalu terjadi kesalahan, meski bisa diperkecil sedemikian rupa. Karena
itu, sangat perlu dipahami tentang istilah error dan uncertainty. Hal ini akan
dibahas kemudian agar kita dapat melakukan pengukuran dengan pendekatan dan
metode yang benar. Selain itu, angka yang kita dapatkan sebagai hasil
pengukuran, sebenarnya merupakan nilai abstrak dari sebuah sistem fisik. Angka
atau model matematis yang mewakili sistem fisik, hanya merupakan pendekatan;
approximation of reality.
Informasi tentang nilai terukur sering ditransmisikan oleh pengukuran
sinyal listrik. Berbagai parameter sinyal (seperti nilai magnitud, frekuensi, fasa,
dll) dapat digunakan sebagai ukuran kuantitas yang diteliti. Penggunaan sinyal
listrik untuk membawa informasi sangat menyenangkan, mengingat pengetahuan
tentang pemrosesan sinyal listrik cukup berkembang dengan baik. Kita dapat
membagi sinyal listrik menjadi sinyal analog dan digital. Sinyal listrik analog
terdiri dari urutan nilai-nilai tak berhingga yang bervariasi dalam selang waktu,

sedangkan sinyal listrik digital terdiri dari deretan angka berhingga dengan
interval sama dengan satu quant (biasanya mewakili satu bit informasi).
Karena sinyal analog dan digital diproses menggunakan berbagai alat dan
metode,

biasanya pemrosesan sinyal digital dan pemrosesan sinyal analog

dianggap terpisah. Demikian pula teknik pengukuran analog dan teknik
pengukuran digital, juga dianalisis secara terpisah. Pembagian teknik pengukuran
semacam itu tampaknya sedikit ketinggalan, karena saat ini agak sulit untuk
menemukan alat pengukur, yang tidak memanfaatkan teknologi digital, termasuk
komputer.
Salah satu metode pengukuran yang paling sederhana adalah perbandingan
langsung dari nilai terukur dengan yang standar. Contoh metode pengukuran
langsung disajikan pada gambar berikut. Metode ini menerapkan ide pembobotan
(kadang-kadang

disebut

current

weight,

bobot

arus).

Satu

kumparan

elektromagnet disuplai arus Ix terukur, yang menyebabkan unsur ferromagnetik
pada satu lengan keseimbangan akan tertarik. Mungkin juga untuk menggunakan
mekanisme listrik lainnya, misalnya magnet atau kumparan lainnya; mekanisme
terakhir ini sangat dekat dengan definisi ampere.

Gambar 3.1. Pengukuran arus IX secara langsung dengan pembanding nilai standar
IS (a) dan tidak langsung melalui nilai RX (b)

Proses pengukuran arus dijelaskan sebagai berikut. Jika arus Ix = 0 maka
rangkaian jembatan berada dalam keadaan kesetimbangan dan bobotnya
seimbang. Jika arus Ix berubah, maka elektromagnet (kumparan) menarik elemen

ferromagnetik pada lengan dan resistansi Rx berubah. Ini menyebabkan tegangan
sinyal muncul pada output rangkaian jembatan. Sinyal ini setelah amplifikasi
memasok kumparan kedua sebagai arus Iout, yang menyebabkan gerakan lengan
kedua dan menyeimbangkan berat (sama seperti itu dilakukan secara manual
dalam contoh pada Gambar 3.1a). Setelah periode waktu yang singkat (keadaan
sementara), keseimbangan kembali ke keadaan kesetimbangan, yang dideteksi
sebagai tegangan nol pada output sirkuit jembatan. Dengan demikian melalui
umpan balik kita menyadari keseimbangan otomatis dari berat dan arus keluaran
Iout dapat menjadi ukuran dari arus Ix yang diuji.
 Ketakpastian dalam pengukuran
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kita tidak dapat menentukan nilai
sebenarnya dari besaran yang diukur, karena pengukuran selalu dilakukan dengan
beberapa ketakpastian (uncertainty). Oleh karena itu, kita dapat menyatakan
bahwa pengukuran tanpa perkiraan/estimasi ketakpastian adalah tidak mungkin.
Sebagai contoh, jika kita mengatakan bahwa kita menentukan nilai arus terukur
sebesar 1A dan kita tidak melengkapi informasi ini dengan perkiraan
ketakpastian, maka itu berarti kurang lebih bahwa arus ini dapat mengambil nilai
apa pun (sehingga tidak bisa ditentukan). Dengan demikian, analisis ketakpastian
akan selalu menyertai pengukuran, dan sesuatu yang sangat penting.
Di dalam percobaan pengukuran besaran fisik, hasil-hasil yang diperoleh
biasanya tidak dapat diterima begitu saja sebab hasil percobaan tersebut harus
dipertanggungjawabkan keberhasilan dan kebenarannya. Hal ini disebabkan oleh
kemampuan manusia yang terbatas dan ketelitian alat-alat yang dipergunakan juga
mempunyai batas tertentu. Dengan kata lain peralatan dan sarana (termasuk
waktu) yang tersedia bagi kita, membatasi tujuan dan hasil yang dapat dicapai.
Hasil percobaan tersebut baru dapat diterima apabila harga besaran yang diukur
dilengkapi dengan batas penyimpangan yang disebut dengan ketakpastian.
Apabila ternyata penyimpangan yang dihasilkan terlalu besar maka dapat
diatasi dengan mengulangi pengukuran beberapa kali atau mengganti alat yang

dipakai dengan alat yang lebih baik batas/tingkat ketelitiannya. Untuk keperluan
ini sangat dibutuhkan teori ketakpastian. Dengan teori ini dapat ditentukan
penyimpangan pada hasil percobaan. Ini berguna dalam memberi penilaian yang
wajar pada pekerjaan kita meskipun hasil-hasilnya tidak dapat diharapkan akan
tetap sama dengan hasil riset. Akan tetapi selama hasil itu terdapat dalam interval
X ± X, percobaan kita sungguh telah mempunyai arti (meaningful) dan dapat
dipertanggungjawabkan. X adalah penyimpangan yang disebabkan keterbatasan
alat, waktu, dan lain-lain. Dengan demikian, hasil pengukuran selalu dapat
direpresentasikan melalui persamaan berikut:

X  X T  X

X  XT 
atau

Dimana X adalah kesalahan absolut dan

X
X

X
XR
X

sebagai kesalahan relatif.

Secara konsep pengukuran, baik karena keterbatasan alat ukur maupun
karena kondisi lingkungan, maka dipercaya bahwa setiap pengukuran akan selalu
menghasilkan hasil ukur yang tidak sebenarnya. Simpangan atau selisih antara
hasil ukur dan hasil yang sebenarnya disebut sebagai ralat/galat (error). Perlu
dicermati di sini bahwa pengertian ralat bukan berarti kita salah mengukur, tapi
lebih menggambarkan deviasi hasil baca alat ukur terhadap nilai “benar” besaran
fisis yang diukur, sebagai akibat bahwa kita tidak mengetahui nilai benar dari apa
yang ingin kita ukur. Meskipun demikian pada beberapa buku ada yang
menyebutkan ralat dengan istilah kesalahan karena mengambil dari istilah error,
untuk itu diharapkan Anda tidak perlu bingung. Karena kita tidak mengetahui nilai
benar tersebut, maka hasil ukur yang kita peroleh harus dinyatakan dalam bentuk
interval hasil pengukuran. Dengan pengertian ini, maka dalam mengukur tegangan
misalnya, hasilnya dinyatakan dengan 1,5 ≤ V ≤ 1,6 volt atau V = (1,4 ± 0,1) volt.
Nilai benar pengukuran tentu saja berada di dalam rentang hasil pengukuran ini.
Karena sebuah rentang nilai pengukuran sekaligus menyatakan ketakpastian
(uncertainty) hasil ukur, maka pengertian ralat sering tidak dibedakan dengan

pengertian ketakpastian untuk menunjukkan deviasi pengukuran terhadap nilai
benar.
Dapat kita katakan bahwa tidak ada pengukuran yang dapat mencapai
ketelitian sempurna. Akan tetapi penting untuk mengetahui arti ketelitian yang
sebenarnya dan bagaimana berbagai ralat/kesalahan dapat memasuki pengukuran.
Kesalahan-kesalahan yang terjadi berasal dari berbagai sumber dan dapat
digolongkan menjadi tiga jenis utama, yaitu: 
 Kesalahan-kesalahan umum (gross-errors): kebanyakan disebabkan oleh
kesalahan manusia (human errors). Di antaranya adalah kesalahan pembacaan
alat ukur, pengaturan instrumen yang tidak tepat serta pemakaian instrumen
yang tidak sesuai, dan kesalahan perhitungan (penaksiran). 
 Kesalahan-kesalahan

sistematik

(systematic

errors):

disebabkan

oleh

kekurangan- kekurangan pada instrumen sendiri seperti kerusakan atau
adanya bagian-bagian yang aus. Pengaruh lingkungan terhadap peralatan atau
pemakai juga digolongkan ke dalam kesalahan ini. 
 Kesalahan-kesalahan acak (random errors): disebabkan oleh hal-hal yang
tidak dapat langsung diketahui karena perubahan-perubahan acak yang terjadi
pada parameter atau sistem pengukuran.
Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pemula adalah pemakaian
instrumen yang tidak sesuai. Pada umumnya instrumen-instrumen penunjuk
berubah kondisi sampai batas tertentu ketika dihubungkan pada rangkaian yang
lengkap. Akibatnya besaran yang diukur akan berubah. Sebagai contoh, sebuah
voltmeter yang telah dikalibrasi dengan baik dapat menghasilkan pembacaan yang
salah bila dihubungkan pada dua titik di dalam sebuah rangkaian bertahanantinggi (high-resistance circuit), sedangkan bila dihubungkan pada rangkaian yang
bertahanan-rendah (low-resistance circuit) pembacaannya bisa berlainan. Lihat
Contoh 1 dan 2. Contoh berikut menunjukkan bahwa voltmeter menimbulkan
‘efek pembebanan’(loading effect) terhadap rangkaian, yakni mengubah keadaan
awal rangkaian tersebut sewaktu pengukuran.

Contoh 1.
Sebuah Voltmeter dengan kepekaan (sensitivity) 1000 /V membaca 100V pada
skala (batas ukur) 150V bila dihubungkan di antara ujung-ujung sebuah tahanan
yang besarnya tidak diketahui. Tahanan ini dihubungkan secara seri dengan
sebuah Milliammeter. Milliammeter menunjukkan angka 5 mA. Hitunglah (a)
harga tahanan dari resistor berdasarkan hasil pengukuran Voltmeter dan
Milliammeter, (b) tahanan sesungguhnya dari resistor tersebut, (c) error yang
diakibatkan efek pembebanan dari Voltmeter.

Penyelesaian.
RT 

VT 100V

 20k
IT
5mA

(a) Tahanan total dari rangkaian tersebut adalah:
.
Dengan mengabaikan tahanan dalam Miliammeter, nilai tahanan dari resistor
tersebut berdasarkan hasil pengukuran adalah RX = 20k.
(b) Tahanan dalam Voltmeter adalah:

RV  S  BU  1000 V  150V  150k

Karena Voltmeter dihubungkan secara paralel dengan resistor tadi, maka dapat
kita tuliskan:
RX 

RV  RT
20 150 3000


 23,05k
RT  RV 150  20 130

Maka dapat dinyatakan bahwa tahanan sesungguhnya dari resistor adalah
23,05k.
%error 
(c)

sesungguhn ya  tampak 23,05  20

 13,23%
sesungguhn ya
23,05

Contoh 2.
Ulangi Contoh 1 di atas jika Milliammeter menunjukkan 800mA dan Voltmeter
menunjukkan 40V pada skala 150V.
Penyelesaian.
RT 
(a) Tahanan total adalah:

VT
40V

 50
I T 800mA

.

(b) Tahanan dalam Voltmeter adalah:
RX 

RV  S  BU  1000 V  150V  150k

RV  RT
50 150
7500


 50,1
RT  RV 150  0,05 149,5

Maka dapat dinyatakan bahwa tahanan sesungguhnya dari resistor adalah
50,1.
%error 
(c)

sesungguhn ya  tampak 50,1  50

 0,2%
sesungguhn ya
50,1

.

Kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh efek pembebanan Voltmeter dapat
dihindari dengan menggunakan alat tersebut secermat mungkin. Misalnya sebuah
Voltmeter yang tahanan dalamnya kecil (mungkin juga karena faktor
sensitivitasnya), tidak akan digunakan untuk mengukur tegangan-tegangan di
dalam sebuah penguat tabung hampa. Untuk pengukuran khusus seperti ini
diperlukan sebuah Voltmeter dengan impedansi masukan yang tinggi (high-input
impedance).

 Standar besaran listrik
Pengukuran selalu terkait dengan satuan/unit standar. Standar adalah
realisasi besaran yang diberikan dengan menyatakan nilai dan ketakpastian
pengukuran, digunakan sebagai referensi. Dengan menggunakan standar, kita
dapat melakukan kalibrasi alat ukur. Kalibrasi adalah operasi yang menetapkan
hubungan antara nilai-nilai besaran yang diberikan oleh standar pengukuran dan
indikasi yang sesuai dari sistem pengukuran, dilakukan di bawah kondisi tertentu,
termasuk evaluasi ketakpastian pengukuran (ISO VIM 2004).
Menurut definisi unit standar, ampere itu merupakan satuan arus, yang
dalam dua konduktor paralel menghasilkan gaya yang sama

2 10 7

N per meter.

Definisi yang sedikit rumit ini disadari oleh bobot arus Ryleigh (Gambar 3.2).

Dua konduktor paralel diganti dengan dua kumparan silinder yang terhubung
secara seri; satu stasioner dan yang lainnya bergerak, terhubung ke lengan
keseimbangan.

Gambar 3.2. Bobot Ryleigh sebagai standar besaran arus
Arus di kedua kumparan menyebabkan kumparan ini saling menarik. Gaya tarik
tergantung pada nilai saat F1 = KIs2 (K:konstanta yang tergantung pada geometri
kumparan). Gaya ini diimbangi oleh gaya gravitasi F2 = mg (m:massa bobot pada
lengan kedua, g:faktor percepatan gravitasi bumi). Nilai arus ditentukan sebagai:
Is 

mg
K

Tabel 3.1. Daftar Besaran Pokok
No
.

Besaran Pokok
Nama Besaran

Simbol

1.

Arus (Current)

2.

Satuan

Singkata
n Satuan

I

Ampere

A

Panjang (Length)

L

Meter

m

3.

Intensitas
Cahaya
(Luminous Intensity)

IV

Candela

cd

4.

Massa (Mass)

M

Kilogram

kg

5.

Suhu (Temperature)*

T

Kelvin

K

6.

Waktu (Time)

t

detik

s

7.

Molekul (Matter)

N

mol

mol

*) Catatan: 0 K = -273°C

Tabel 3.2. Daftar Besaran Turunan
Besaran Turunan
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Satuan

Singkat
an
Satuan

Ekivalen

Nama Besaran

Simbol

Kapasitansi
Muatan
Energi
Gaya
Frekuensi
Kuat penerangan
Induktansi
Flux cahaya
Flux magnet
Potensial/Teganga
n
Daya
Hambatan/Resista
nsi

C
Q
E, U
F, W
f
EV
Z
ΦV
ΦB

Farad
coulomb
joule
Newton
Hertz
lux
Henry
lumen
Weber

F
c
J
N
Hz
lx
H
lm
wb

A.s.V-1
A.s
Nm
Kg.m/s2
s-1
lm.m-2
V.s.A-1
cd.sr
V.s

V

volt

v

W.A-1

W

watt

w

J.s-1

R

Ohm
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Menurut Cooper (1985), terdapat beberapa jenis standar pengukuran yang
dikelompokkan menurut fungsi dan pemakaiannya, yaitu:
 Standar Internasional (International Standards); didefinisikan oleh perjanjian
internasional,

menyatakan

satuan-satuan

pengukuran

tertentu

sampai

ketelitian terdekat yang mungkin, yang diizinkan oleh produksi dan teknologi
pengukuran. Standar-standar ini dirawat di IBWM (International Bureau of
Weights and Measures) dan tidak tersedia bagi pemakai alat-alat ukur biasa
untuk maksud pembanding dan kalibrasi.

 Standar

Primer

(Primary

Standard);

dipelihara

oleh

laboratorium-

laboratorium standar nasional di berbagai negara di dunia, seperti NBS (The
National Bureau of Standards) di Washington, NPL (The National Physical
Laboratory) di Inggris, dll. Standar primer mewakili satuan dasar dan
sebagian satuan mekanik dan listrik yang diturunkan, dikalibrasi tersendiri
berdasarkan pengukuran absolut di tiap lab. Nasional, lalu dibandingkan satu
sama lain. Salah satu fungsi utama standar primer adalah memeriksa dan
mengalibrasi standar-standar sekunder.
 Standar Sekunder (Secondary Standards); merupakan acuan dasar bagi
standar yang digunakan dalam laboratorium pengukuran industri. Standar ini
dipelihara oleh industri khusus yang berkaitan dan diperiksa secara lokal di
suatu daerah. Agar tetap terjaga, standar ini senantiasa dikalibrasi dengan
standar primer dan disertai sertifikat.
 Standar Kerja (Working Standards); alat utama bagi sebuah lab pengukuran,
digunakan untuk memeriksa dan mengalibrasi instrumen lab yang umum
mengenai

ketelitian,

juga

untuk

melakukan

perbandingan

dalam

pemakaiannya di industri.

Materi 2: Pengukuran Besaran Listrik Klasik
Untuk melakukan pengukuran besaran listrik, alat ukur atau instrumen
adalah komponen inti. Alat ukur listrik dibedakan beberapa jenis, antara lain
dibedakan atas penampilnya. Alat ukur dengan penampil jarum yang biasa disebut
sebagai alat ukur konvensional/klasik dan ada alat ukur berpenampil digital
berbentuk angka yang siap dibaca. Alat ukur berpenampil jarum sering juga
disebut dengan alat ukur analog. Untuk menggerakkan jarum, besaran yang diukur
harus diubah menjadi gerakan. Ada banyak prinsip pengubahan besaran listrik
menjadi gerakan, salah satunya adalah kumparan putar, atau sering juga disebut
d’Arsonval meter.

 Instrumen pengukuran indikatif
Tidak ada keraguan bahwa masa depan adalah untuk sistem pengukuran
otomatis yang didukung komputer. Tetapi, instrumen elektromekanik masih ada
dalam kehidupan kita (misalnya upaya untuk mengganti instrumen tersebut di
mobil selesai dengan tidak sukses). Selain itu tanpa pemahaman tentang prinsipprinsip metode pengukuran analog lama dapat sulit untuk memahami instrumen
digital biasanya lebih rumit yang sering menggunakan prinsip-prinsip operasi
tradisional. Bagian ini disebut "Pengukuran Listrik Klasik" sebagai analogi istilah
musik klasik lama yang masih dihargai dan wujud tetapi agak tertutup dari sejarah
musik. Demikian pula, pengukuran klasik masih ada dalam hidup kita, dan
kemajuan diamati sebagian besar dalam teknik pengukuran yang lebih modern.

Moving coil meter
Instrumen moving coil (kumparan bergerak) adalah alat elektromekanik
yang paling populer, lebih dikenal sebagai PMMC (Permanent Magnet Moving
Coils). Contoh instrumen tersebut disajikan pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3. Contoh instrumen moving coil (1- moving coil,
2- magnet permanen, 3- as roda, 4- pointer, 5- bearings, 6per, 7- koreksi nol)

Sebuah koil persegi panjang dengan penunjuk yang dipasang
pada porosnya digunakan sebagai bagian yang bergerak dalam
instrumen tersebut. Ujung kerucut dari sumbu ditekan terhadap
bantalan. Arus dikirim ke kumparan oleh dua pegas yang juga
digunakan sebagai mekanisme menghasilkan torsi balik untuk
penunjuk/pointer.

Gambar 3.4. Mekanisme moving coil: a) Simbol, b) Prinsip
operasi

Koil bergerak ditempatkan ke celah antara kutub magnet dan inti
besi

lunak,

menghasilkan

yang
medan

dibentuk
magnet

sedemikian
yang

rupa

seragam.

sehingga
Pergerakan

kumparan disebabkan oleh interaksi antara medan magnet dari
magnet permanen dengan medan magnet yang dihasilkan oleh
kumparan. Rotasi kumparan (dan pointer yang melekat padanya)
adalah karena torsi M, yang tergantung pada kerapatan fluks
magnet B, pada dimensi d dan l kumparan, pada jumlah lilitan
sebesar z kumparan dan tentu saja pada arus yang diukur I.
Secara matematis, prinsip moving coil dapat dituliskan bahwa:
M  Bzdl  I

Microammeter adalah perangkat kumparan bergerak yang
khas. Ada juga jenis khusus perangkat kumparan bergerak yakni
galvanometer. Galvanometer dirancang sedemikian rupa, untuk
mendapatkan sensitivitas yang sangat besar. Elemen yang
bergerak dibuat tanpa bearing; kumparan digantung pada pita.
Pita ini berfungsi sebagai kabel pemasok arus dan juga sebagai
pegas. Kumparan dililitkan tanpa bingkai (untuk mengurangi
massa bergerak), yang menyebabkan elemen dapat bergerak
dengan osilasi yang signifikan. Peredaman gerakan tergantung
pada arus yang diinduksikan pada koil, yakni pada resistansi
rangkaian
memberikan
rangkaian

eksternal.
informasi
eksternal;

Oleh

karena

tentang
disebut

itu

produsen

rekomendasi
ketahanan

kritis,

sering

ketahanan
dengan

pergerakan pointer yang optimal. Untuk memperoleh sensitivitas
galvanometer yang besar, penunjuk diperbesar; sering diganti
dengan indikator cahaya, sinar bercahaya yang memantul dari
cermin yang dipasang ke koil.

Gambar 3.5. Konsep microammeter (a) voltmeter (b), dan
ammeter (c)
Instrumen ammeter dapat dirancang mirip dengan millivoltmeter, dengan
mengukur tegangan jatuh pada resistor shunt R b (Gambar 3.5c). Sebagai contoh,
jika kita menggunakan perangkat kumparan bergerak dengan parameter yang
dijelaskan di atas dan kita ingin merancang sebuah ammeter dengan kisaran 1 A
dan kelas akurasi 0,5% maka perlu menggunakan resistor shunt yang akan
menghasilkan penurunan tegangan yang lebih besar dari 80 mV (dengan demikian

Rb = 80 m). Sangat mungkin untuk merancang alat ukur kinerja yang lebih baik
dengan perangkat yang lebih sensitif. Sebagai contoh, untuk pengukuran arus noninvasif, perlu untuk mendesain ammeter dengan resistansi sekecil mungkin. Jika
perangkat menunjukkan arus nominal sepuluh kali lebih kecil (dalam kasus misal
100 A bukan 1 mA) maka resistor shunt (dan pendekatan tahanan seluruh
ammeter) dapat juga dibuat sepuluh kali lebih kecil (sekitar 8 m).

Gambar 3.6. Rancangan Voltammeter untuk multi-range
universal
Beberapa keuntungan PMMC adalah:










Skala linear
Dapat mengukur arus yang kecil jika magnet B besar
Kepekaan/ sensitivitas tinggi
Arus eddy pada inti besi yang digunakan pada kumparan arus berfungsi juga
sebagai peredam (damping)
Memerlukan power yang kecil
Akurasi tinggi
Tidak ada efek hysterisis
Daerah ukur dapat dirubah dengan mudah
Tidak ada pengaruh medan magnet luar atau medan magnet stray

Adapun kelemahannya antara lain:





Hanya cocok untuk pengukuran arus searah
Karena umur, magnet tetap B dapat berubah
Biaya pembuatan termasuk mahal, karena harus presisi
Adanya gesekan pada penggantung kumparan

Moving iron meter
Keuntungan utama dari moving iron (besi bergerak) adalah
bahwa instrumen tersebut mengukur nilai rms (efektif) dari
sinyal. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk pengukuran AC.
Desain meteran moving iron disajikan pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6. Moving iron meter: a) contoh simbol, bc)
prinsip operasi

Arus yang diukur terhubung ke kumparan stasioner dan medan
magnet yang dihasilkan oleh kumparan ini berinteraksi dengan
elemen

besi

bergerak

(moving

iron).

Baling-baling

besi

mengubah lokasinya untuk meningkatkan fluks magnetik yang
mengalir melaluinya. Alat yang disajikan pada Gambar 3.6b,
elemen besi tertarik ke dalam kumparan. Pada alat yang
disajikan pada Gambar 3.6c elemen besi yang dapat digerakkan
ditolak dari elemen besi stasioner tambahan. Defleksi angular 
bergantung pada arus I yang diukur dan perubahan induktansi dL
yang disebabkan oleh defleksi ini:

Meskipun defleksi merupakan fungsi nonlinear dari arus
terukur, dimungkinkan untuk merancang perangkat (komponen
dL/d) sedemikian rupa sehingga ekspresi (dL/d )I2 mendekati
linear. Karena respon perangkat bergantung pada nilai kuadrat
dari arus, dimungkinkan untuk mendapatkan ukuran nilai dalam
rms. Karena kesalahan yang disebabkan oleh histeresis magnetik
(ketika arus DC diukur), perangkat ini digunakan secara eksklusif
untuk pengukuran nilai AC.

Electrodynamic (Elektrodinamo) meters
Salah satu alat ukur arus bolak-balik yang paling penting
adalah electrodynamic meters. Instrumen ini sering digunakan
sebagai voltmeter dan ammeter, dan dengan sedikit modifikasi,
dapat digunakan sebagai wattmeter, VAR meter, power factor
meter, hingga frequency meter, dengan hasil sangat akurat.
Gerak

elektrodinamo

meter

dapat

juga

berfungsi

sebagai

instrumen alih (transfer instrument) karena dapat dikalibrasi
pada arus searah dan digunakan langsung pada arus bolak-balik.

Gambar 3.7. Electrodynamic meter: a) simbol instrumen, b) prinsip operasi

Kalau d’Arsonval menggunakan magnet permanen untuk menghasilkan
medan magnet, maka elektrodinamometer memanfaatkan arus yang akan diukur
guna menghasilkan fluksi medan yang diperlukan. Pada Gambar 3.5, jarum
penunjuk diletakkan pada suatu kumparan yang dapat berputar, yang terletak
diantara/diapit kumparan magnet permanen. Semua kumparan terhubung seri
terhadap arus masuk/terukur. Seluruh peralatan instrumen ini dibuat kuat dan
kokoh guna mempertahankan kestabilan dimensi mekanis dan mempertahankan
kalibrasi yang tetap sempurna.
Desain instrumen elektrodinamometer yang didasarkan pada dua
kumparan; stasioner dan yang bergerak, menyebabkan arus yang mengalir melalui
kumparan ini menginduksi gaya, yang menyebabkan rotasi kumparan bergerak.
Dengan demikian konsep perangkat elektrodinamo sangat dekat dengan definisi
ampere; beraksi karena gaya antara dua kabel (lihat Gambar. 3.2). Torsi M yang
dihasilkan dari interaksi antara dua koil tergantung pada arus; I1 dalam koil
stasioner, I2 dalam satu yang bergerak dan pergeseran fasa



antara arus ini:

Jadi jika satu kumparan terhubung ke arus dan kedua ke tegangan kita dapat


langsung mengukur daya, karena P=UIcos . Gambar 3.8 menyajikan koneksi
khas elektrodinamometer sebagai wattmeter. Wattmeter memiliki dua pasang
terminal-arus dan terminal tegangan. Pada rangkaian tegangan biasanya ada
resistor seri yang diperkenalkan Rd. Dengan demikian torsi dapat dihitung dari
persamaan berikut:

Gambar 3.8. Koneksi wattmeter untuk mengukur daya
Keuntungan dari instrumen elektrodynamometer antara lain:
Tidak efek hysterisis karena kumparan mempunyai inti udara
Mempunyai tingkat presisi yang tinggi
Instrumen dapat digunakan untuk arus searah maupun arus bolak-balik
Voltmeter-Ammeter-Wattmeter dengan electrodynamic meter sangat teliti
untuk pembacaan harga rms dari tegangan bolak-balik
 Membutuhkan konsumsi daya kecil
 Ringan
Adapun kerugian dari konsep alat ukur ini antara lain:











Instrumen ini mempunyai kepekaan rendah karena momen putar yang rendah
Harga lebih mahal
Instrumen ini peka terhadap overload dan peka terhadap goncangan mekanik
Skala tidak linier
Membutuhkan arus untuk operasional yaang tinggi untuk menimbulkan
medan magnet yang kuat

Induction type watt-hour meters
Watt-hour meter induksi (meteran energi) masih ada di rumah kita,
meskipun instrumen tersebut menunjukkan kelemahan serius. Pembacaan harus
dilakukan oleh seseorang untuk memperhitungkan energi yang digunakan (tidak
ada sinyal output yang dapat dibaca secara otomatis). Selain itu, meteran ini
merupakan elektromekanis dengan sistem koreksi kesalahan yang cukup
kompleks. Di masa sekarang, meteran energi mekanik sebagian besar telah diganti
oleh sistem elektronik.

Gambar 3.9. Prinsip operasi watt-hour meter

Prinsip operasi yang digambarkan di atas secara signifikan telah
disederhanakan. Dalam instrumen nyata, pergeseran fasa pada kumparan tegangan
tidak tepat 90° sehingga diperlukan pengikatan belitan fasa tambahan. Torsi
pengereman tidak hanya disebabkan oleh magnet, tetapi juga oleh dua inti dan
magnetik shunt tambahan diperlukan untuk koreksi efek ini. Koreksi tambahan
juga diperlukan untuk mengimbangi efek gesekan pada bantalan cakram
aluminium. Kesalahan total induksi meter bervariasi untuk berbagai daya terukur.
Semua koreksi harus secara tepat ditetapkan untuk memastikan bahwa
karakteristik kesalahan tidak melebihi batas yang diminta. Kelemahan utama dari
induksi watthour meter adalah perihal koreksi ini, sehingga umumnya kinerja
meteran, berubah dengan proses penuaan yang mengakibatkan risiko yaitu
konsumen atau distributor energi terkecoh.
 Instrumen pengukuran dengan penampil dan perekam
 Prinsip Osiloskop
Osiloskop pertama diperkenalkan lebih dari seratus tahun yang lalu oleh
Ferdinand Braun pada tahun 1897. Sampai sekarang, instrumen ini adalah salah
satu alat paling penting dalam rekayasa dan penelitian ilmiah. Osiloskop digital
modern memungkinkan tidak hanya menampilkan sinyal, tetapi juga merekam,

menganalisisnya (seperti analisis spektral) dan bahkan melakukan pengukuran
sinyal (Kularatna, 2003). Di pasaran, masih tersedia tabung sinar katoda analog
osiloskop CRT (juga disebut cathode ray oscilloscopes, CRO) serta LCD analog
atau perangkat digital. Harga dari jenis analog dan digital dari osiloskop saat ini
berada pada tingkat yang sama, sehingga kemungkinan besar dalam waktu dekat
hanya instrumen digital yang lebih serbaguna dan akan tetap ada di pasaran.
Prinsip kerja osiloskop yaitu menggunakan layar katoda dalam dua tipe
osiloskop, yakni tipe analog (ART - analog real time oscilloscope) dan tipe digital
(DSO-digital storage oscilloscope), masing-masing memiliki kelebihan dan
keterbatasan. Para insinyur, teknisi maupun praktisi yang bekerja di laboratorium
perlu mencermati karakter masing-masing agar dapat memilih dengan tepat
osiloskop mana yang sebaiknya digunakan dalam kasus-kasus tertentu yang
berkaitan dengan rangkaian elektronik yang sedang diperiksa atau diuji
kinerjanya.
Osiloskop analog menggunakan tegangan yang diukur untuk menggerakkan
berkas electron dalam tabung sesuai bentuk gambar yang diukur. Pada layar
osiloskop langsung ditampilkan bentuk gelombang tersebut. Osiloskop tipe waktu
nyata analog (ART) menggambar bentuk-bentuk gelombang listrik dengan
melalui gerakan pancaran elektron (electron beam) dalam sebuah tabung sinar
katoda CRT dari kiri ke kanan.
Osiloskop analog pada prinsipnya memiliki keunggulan seperti; harganya
relatif lebih murah daripada osiloskop digital, sifatnya yang realtime dan
pengaturannya yang mudah dilakukan karena tidak ada tundaan antara gelombang
yang sedang dilihat dengan peragaan di layar, serta mampu meragakan bentuk
yang lebih baik seperti yang diharapkan untuk melihat gelombang-gelombang
yang kompleks, misalnya sinyal video di TV dan sinyal RF yang dimodulasi
amplitudo. Keterbatasanya adalah tidak dapat menangkap bagian gelombang
sebelum terjadinya event picu serta adanya kedipan (flicker) pada layar untuk
gelombang yang frekuensinya rendah (sekitar 10-20 Hz). Keterbatasan osiloskop
analog tersebut dapat diatasi oleh osiloskop digital.

Osiloskop terdiri dari dua bagian utama yaitu display dan panel kontrol.
Display menyerupai tampilan layar televisi hanya saja tidak berwarna warni dan
berfungsi sebagai tempat sinyal uji ditampilkan. Pada layar ini terdapat garis-garis
melintang secara vertikal dan horizontal yang membentuk kotak-kotak dan disebut
div. Arah horizontal mewakili sumbu waktu dan garis vertikal mewakili sumbu
tegangan. Panel kontrol berisi tombol-tombol yang bisa digunakan untuk
menyesuaikan tampilan di layar.

Gambar 3.10. Prinsip penampilan sinyal pada osiloskop

Gambar 3.11. Bentuk tampilan osiloskop analog

Osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal
listrik. Pada kebanyakan aplikasi, grafik yang ditampilkan memperlihatkan

bagaimana sinyal berubah terhadap waktu. Seperti yang bisa anda lihat pada
gambar

di

bawah

ini

ditunjukkan

bahwa

pada

sumbu

vertikal

(Y)

merepresentasikan tegangan V, pada sumbu horisontal (X) menunjukkan besaran
waktu t. Layar osiloskop dibagi atas 8 kotak skala besar dalam arah vertikal dan
10 kotak dalam arah horizontal. Tiap kotak dibuat skala yang lebih kecil.
Sejumlah tombol pada osiloskop digunakan untuk mengubah nilai skala-skala
tersebut.

Electron Gun

Gambar 3.12. Diagram blok osiloskop klasik

Bentuk gelombang sinyal yang akan diamati pada layar CRT dihubungkan
ke masukan penguat vertikal. Penguatan ini disetel melalui input attenuator yang
telah dikalibrasi, biasanya diberi tanda VOLTS/DIV. Kelompok sub sistem ini
merupakan rangkaian input (input circuits) pada CRT. Keluaran push-pull dari
penguat dikembalikan ke plat defleksi vertikal melalui apa yang disebut saluran
tunda (delay line) dengan daya yang cukup untuk mengendalikan bintik CRT
dalam arah vertikal. Selanjutnya, generator berbasis waktu (sweep generator)
membangkitkan sebuah gelombang gigi gergaji (sawtooth wave) yang digunakan
sebagai defleksi horizontal dalam CRT. Pemasukan tegangan defleksi ke kedua
pasangan plat secara bersamaan akan menyebabkan bintik CRT meninggalkan
jejak/bekas bayangan pada layar. Pada akhirnya, masukan vertikal akan
diperagakan pada layar CRT sebagai fungsi waktu dari gerak resultante berkas

elektron. Jika berlangsung secara berulang, sinergi sub sistem trigger (pemicu)
dan sweep generator akan meninggalkan penyapuan bintik CRT secara horizontal
dari kiri ke kanan layar.

 Perekam dan Alat Penyimpan Data
Osiloskop digital mencuplik bentuk gelombang yang diukur dan dengan
menggunakan ADC (Analog to Digital Converter) untuk mengubah besaran
tegangan yang dicuplik menjadi besaran digital.Dalam osiloskop digital,
gelombang yang akan ditampilkan lebih dulu disampling (dicuplik) dan
didigitalisasikan. Osiloskop kemudian menyimpan nilai-nilai tegangan ini
bersama sama dengan skala waktu gelombangnya di memori. Pada prinsipnya,
osiloskop digital hanya mencuplik dan menyimpan demikian banyak nilai dan
kemudian berhenti. Ia mengulang proses ini lagi dan lagi sampai dihentikan.
Beberapa DSO memungkinkan untuk memilih jumlah cuplikan yang disimpan
dalam memori per-akuisisi (pengambilan) gelombang yang akan diukur.
Saat ini hampir semua osiloskop digital mengaktifkan penyimpanan dan
mengingat sinyal yang diselidiki. Sebagian besar alat pengukur juga dilengkapi
dengan antarmuka komunikasi, yang memungkinkan untuk menyimpan sinyal dan
data dalam sistem komputer. Untuk alasan itu, perangkat perekam elektromekanik
yang sangat populer di masa lalu saat ini tidak lagi digunakan. Itu sudah
digantikan oleh perangkat yang menyimpan data ke memori yang dapat
dipindahkan (data logger), perekam digital dan juga sistem pengukuran komputer.
Kumpulan data yang disimpan misalnya pada hard disk komputer dapat dengan
mudah dikonversi kemudian ke bentuk sinyal grafis dan cetak, menggunakan
printer laser berkualitas tinggi.

 Rangkaian jembatan

Sirkuit jembatan digunakan sebagai perangkat yang paling akurat untuk
pengukuran tahanan (dan umumnya impedansi). Saat ini, rangkaian jembatan
tidak sepenting dulu, karena metode pengukuran impedansi baru yang lebih
efektif sedang dikembangkan (Agilent, 2003). Rangkaian jembatan umumnya
digunakan sebagai hambatan (impedansi) ke konverter tegangan dan prinsip
jembatan digunakan dalam instrumen RLC digital. Dua sirkuit jembatan utama:
disuplai oleh sumber tegangan atau arus sumber ditunjukkan pada Gambar. .

Gambar 3.13. Rangkaian jembatan: a) disuplai sumber tegangan, b) disuplai
sumber arus

Untuk rangkaian jembatan yang disajikan pada Gambar. , tegangan output U out
pada parameter rangkaian adalah sebagai berikut:

Ketika impedansi beban tak terhingga (keadaan tanpa beban), kita dapat menulis
persamaan di atas sebagai:

Pada kondisi keseimbangan, Uout = 0 dari rangkaian jembatan tersebut:
atau
Keadaan di atas adalah kondisi universal untuk semua rangkaian jembatan, dan
dapat dinyatakan bahwa: rangkaian jembatan berada dalam keadaan setimbang
ketika hasil dari dari impedansi yang berlawanan adalah sama.
Rangkaian jembatan digunakan dalam dua modus operasi utama: sebagai
rangkaian seimbang (null-type) atau sebagai rangkaian tidak seimbang
(deflection-type). Rangkaian jembatan null-type diimbangi dengan pengaturan
satu atau lebih impedansi untuk memperoleh keadaan Uout = 0 dan kemudian nilai
impedansi yang terukur Zx = Z1 ditentukan dari persamaan:

Pada tipe defleksi, kita harus menyeimbangkan rangkaian jembatan lebih dahulu
dan kemudian menentukan perubahan resistansi dari sinyal keluaran sebagai:

Jadi rangkaian jembatan yang tidak seimbang, beroperasi sebagai transduser dari
perubahan impedansi ke tegangan (S adalah koefisien sensitivitas dari rangkaian
jembatan yang tidak seimbang).
Rangkaian jembatan Wheatstone disajikan pada Gambar 3.14, biasanya
digunakan sebagai rangkaian jembatan arus searah. Kondisi keseimbangan untuk
sirkuit tersebut seperti berikut.

Gambar 3.14. Rangkaian Jembatan Wheatstone

Kualitas penentuan keadaan setimbang (seperti halnya ketakpastian pengukuran),
tergantung pada resolusi r. Resolusi r adalah perubahan terkecil dari penyetelan
resistor yang menyebabkan perubahan teramati  dari indikator nol
(diasumsikan bahwa mata manusia dapat mendeteksi perubahan pointer, sekitar
1/5 penurunan terkecil). Tentu saja resistor R 2 harus memiliki jumlah dekade yang
dapat disesuaikan untuk mendapatkan resolusi yang cukup.

 Potensiometer dan komparator
Potensiometer sebagai perangkat yang memanfaatkan ide kompensasi dua
tegangan, selama bertahun-tahun menjadi instrumen terbaik dan paling akurat
untuk pengukuran tegangan (secara langsung) dan arus atau hambatan (secara
tidak langsung). Potensiometer memungkinkan pengukuran tegangan dengan
ketakpastian lebih baik dari 0,01%. Saat ini, potensiometer telah digantikan oleh
voltmeter digital berkualitas tinggi (meskipun masih sering juga menggunakan
prinsip kompensasi).

Gambar 3.15. Rangkaian kompensasi: a) kompensator tegangan,
b) kompensator arus

Kompensasi dapat diwujudkan dengan cara saling netralisasi dua tegangan
(Gambar 3.15a), tetapi juga nilai-nilai lain, misalnya dua arus (Gambar 3.15b).
dapat dikompensasikan. Gambar 3.16 menyajikan desain khas dari transduser
kompensasi Iout = f (Ux).

Gambar 3.16. Transduser Iout = f (Ux) menggunakan kompensasi 2 tegangan
Transduser yang disajikan pada Gambar 3.16 menunjukkan banyak keuntungan
penting dari prinsip kompensasi, yaitu resistansi masukan yang sangat besar dan
akurasi yang sangat baik. Untuk desain yang benar dari transduser, ketakpastian
pemrosesan sinyal hanya bergantung pada keakuratan resistor standar Rs (itu tidak
tergantung pada nilai amplifikasi penguat).

Gambar 3.17. Komparator dengan resistansi (a,b), dengan fluks (c)

Dalam perangkat komparator/pembanding, dilakukan dengan perbandingan
dua nilai. Sebagai alat untuk perbandingan, prinsip kompensasi dapat
dimanfaatkan. Sebagai contoh dalam rangkaian yang disajikan pada Gambar.
3.17a, kita membandingkan dua tahanan dengan kompensasi dua arus, sementara
dalam rangkaian Gambar. 3.17b, kita memanfaatkan kompensasi dua tegangan.
Komparator arus disajikan pada Gambar. 3.17c memanfaatkan kompensasi dua
fluks magnetik.

Materi 3: Pemrosesan Sinyal Pengukuran Analog
Pemrosesan

sinyal

pengukuran

analog

merupakan

upaya

untuk

mendapatkan hasil pengukuran yang presisi, akurat dan meminimalisir kesalahan
pengukuran. Karena itu, ada beberapa tahap yang dapat dilakukan guna tujuan
dimaksud. Berikut penjelasan tahap-tahap utama pemrosesan sinyal analog
tersebut.
 Pengkondisian sinyal
Informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran biasanya lalu diproses
sebagai sinyal pengukuran. Pengukuran sinyal listrik yang dimaksud adalah sinyal
listrik yang bervariasi terhadap waktu (analog), mewakili nilai yang terukur.
Berbagai parameter sinyal dapat digunakan sebagai representasi dari nilai yang
terukur: magnitudo, frekuensi, fasa, dll. Biasanya arus listrik (atau tegangan)
dengan magnitudo cukup besar lebih disukai, untuk mendapatkan kualitas sinyal
listrik yang baik pada aplikasi lebih lanjut (seperti sistem kontrol, pemrosesan
digital, komputasi, dll.) Karena itu, diperlukan melakukan pemrosesan tambahan
dari sinyal pengukuran ini.
Menurut Pallas Areny (1991), pengkondisian sinyal dalam pemrosesan
signal analog adalah perubahan sinyal dari bentuk utama ke bentuk yang sesuai
(misalnya konversi perubahan resistansi sensor termoresistif ke dalam perubahan

tegangan). Biasanya rangkaian pengkondisi sinyal, memungkinkan koreksi
tambahan linearitas. Kadang-kadang istilah pengkondisian sinyal dipahami lebih
luas sebagai konversi dari sinyal sensor ke bentuk akhir (termasuk amplifikasi,
konversi ke antarmuka standar, dll). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa
pengkondisian sinyal merupakan upaya mendeteksi dan mengkonversi sinyal
terukur melalui sensor pengukuran, menjadi besaran yang diinginkan. Hal ini juga
dilakukan agar sinyal pengukuran dapat dikirim ke sistem mana sinyal tersebut
akan diperlakukan lebih lanjut.
Rangkaian jembatan dan pembagi tegangan adalah dua teknik pasif yang
telah digunakan untuk pengkondisian sinyal selama bertahun-tahun. Meski
rangkaian aktif modem seringkali menggantikan teknik ini, namun masih banyak
penerapan yang memberikan keuntungan sehingga metode ini masih berguna.
Berikut dijelaskan secara ringkas beberapa metode konversi hasil pengukuran
kepada besaran yang diinginkan.

Konversi Besaran
Dimungkinkan untuk mengukur banyak besaran non-listrik menggunakan
sensor parametrik, yaitu sensor yang mengubah nilai terukur menjadi perubahan
resistansi,

kapasitansi

atau

induktansi.

Sebagai

contoh

kita

dapat

mempertimbangkan pengolahan sensor strain-gauge dari tekanan atau deformasi
terhadap perubahan resistansi, atau suara pemrosesan sensor akustik mikrofon
(tekanan dari gelombang udara) ke perubahan kapasitansi. Biasanya parameter ini
pada awalnya dikonversi ke sinyal tegangan, nyaman untuk diproses lebih lanjut,
misalnya memperkuat, menyaring atau transmisi.

Gambar 3.18. Konverter resistansi ke tegangan

Gambar 3.18 menyajikan metode konversi tahanan terhadap tegangan yang
paling jelas memanfaatkan hukum Ohm; resistansi dipasok oleh arus I w yang
stabil dan penurunan tegangan Uout sebanding dengan resistansi yang dideteksi.
U out  I w Rx
Jadi, kita memiliki konversi linear dari resistansi menjadi sinyal tegangan. Tetapi
ketergantungan (persamaan Uout) hanya berlaku jika tahanan yang terhubung ke
output transduser sangat besar. Pertimbangkan resistansi terbatas dari beban
keluaran awal R0. Dalam hal ini kita memperoleh karakteristik nonlinier Uout=f(Rx)
dan ketidaklinieran ini bergantung pada rasio Rx / R0.

Rangkaian Pembagi Tegangan
Prinsip rangkaian pembagi tegangan adalah mendeteksi perubahan nilai
tegangan

yang

diakibatkan

perubahan

tahanan.

Rangkaian

pembagi

tegangan biasanya digunakan untuk membuat suatu tegangan referensi dari
sumber tegangan yang lebih besar, titik tegangan referensi pada sensor, untuk
memberi bias pada rangkaian penguat atau untuk memberi bias pada komponen
aktif. Rangkaian pembagi tegangan pada dasarnya dapat dibuat dengan 2 buah
resistor seperti berikut.

Gambar 3.19. Konverter dengan pembagi tegangan

Hukum Ohm juga digunakan dalam konverter yang disajikan pada Gambar 3.19.
Resistansi diukur terhubung dalam rangkaian pembagi tegangan yang disediakan
oleh sumber tegangan Uw. Sinyal output Uout dijelaskan oleh persamaan:
U out 

Rw
Uw
Rw  Rx

Konversi terlihat tidak linear, meski tidak selalu menjadi kelemahan, karena
dalam kasus tertentu dapat digunakan untuk linearisasi sensor non-linear.
Kerugian utama dari rangkaian yang disajikan pada Gambar 3.19 adalah bahwa
ketergantungan Uout = f (Rx) tidak dimulai dari nol. Hal ini karena tahanan dari
sensor biasanya juga tidak dimulai dari nilai nol, tetapi dari nilai Rx0 tertentu,

Demikian pula sinyal output dari konverter termasuk komponen konstanta U out0,
karena:
U out  U out 0 1   
Komponen offset ini tidak menguntungkan, karena lebih sesuai pada kasus ketika
sinyal output dari transduser adalah nol sebagai titik awal kisaran sensor. Jika
kondisi ini terpenuhi maka kita dapat menghubungkan voltmeter yang khas
sebagai alat ukur. Selain itu, komponen offset yang besar dapat menyebabkan
kejenuhan penguat jika rangkaian yang digunakan memiliki penguat.

Rangkaian Jembatan
Prinsip rangkaian ini adalah perubahan tegangan yang diakibatkan
perubahan impedansi. Salahsatu keuntungan rangkaian jembatan ini adalah bahwa
rangkaian ini dapat didesaian sedemikian rupa sehingga memberikan tegangan
keluaran sekitar nol. Hal ini berarti bahwa penguatan dapat digunakan untuk

meningkatkan level tegangan untuk meningkatkan sensitivitas terhadap perubahan
impedansi. Salah satu rangkaian jembatan adalah Jembatan Wheatstone tampak
pada Gambar 3.14.
Jembatan Wheatstone adalah rangkaian jembatan yang paling sederhana
dan paling umum. Rangkaian ini digunakan sebagai aplikasi pengkondisi sinyal
dimana transduser mengubah tahanan dengan perubahan variabel dinamik.
Beberapa modifikasi dari jembatan dasar ini juga dipakai untuk aplikasi spesifik
lainnya. Dalam aplikasi paling modern, detektor setimbang adalah amplifier
diferensial impedansi input sangat tinggi. Dalam beberapa kasus, Galvanometer
yang sensitif dengan impedansi yang relatif rendah bisa digunakan (sebagai U 0),
khususnya untuk kalibrasi atau instrumen-instrumen pengukuran tunggal.
Keuntungan kita menghubungkan empat sensor ke dalam rangkaian
jembatan adalah memperoleh nilai maksimal pada kepekaan/sensitivitas.
Masalahnya terletak pada bagaimana menyeimbangkan rangkaian jembatan
dengan empat lengan aktif. Secara teoritis, kita dapat menghubungkan resistor
penyeimbang paralel ke salah satu lengan. Namun dalam kasus ini, bila salah satu
resistor menunjukkan kinerja yang berbeda dari tiga resistor lainnya, dapat
menyebabkan penghapusan pengaruh eksternal yang tidak tuntas.

Gambar 3.20. Metode kesetimbangan 4 sensor suplai sinyal DC (a),
suplai sinyal AC (b)

Gambar 3.20 menyajikan dua contoh metode penyeimbang dari rangkaian
jembatan empat sensor. Rangkaian pada Gambar 3.20a memungkinkan
penyeimbangan rangkaian jembatan yang disuplai oleh DC, dan Gambar 3.20b
disuplai oleh tegangan AC. Rangkaian Gambar 3.20b sering digunakan dalam
sistem jembatan strain-gauge (pendeteksian tekanan). Sinyal output dari
rangkaian jembatan dikompensasi oleh sinyal keluaran dari rangkaian jembatan
kedua yang disuplai oleh tegangan yang sama.
Metode konversi dari resistansi ke tegangan yang dijelaskan di atas juga
cocok untuk konversi kapasitansi, induktansi atau umumnya impedansi. Dalam
hal tersebut, rangkaian jembatan harus disuplai oleh tegangan AC. Jembatan
Wheatstone dapat digantikan oleh rangkaian jembatan AC khusus (seperti
Maxwell, Wien atau lainnya). Tetapi dalam kasus ini kita harus menghilangkan
kapasitansi dan induktansi parasit. Perlu juga mempertimbangkan pengaruh
kapasitansi kabel. Rangkaian AC membutuhkan keseimbangan dua hal yaitu
magnitud (besar nilainya) dan fasa.

 Penguatan sinyal
Amplifier pada sistem pengukuran, umumnya digunakan untuk penguatan
sinyal tegangan. Namun demikian, proses amplifikasi juga memungkinkan
peningkatan kualitas sinyal, terutama pada nilai rasio signal-to-noise (S/N).
Penguat yang baik harus menunjukkan faktor penguatan yang cukup besar dan
stabil Ku=Uout/Uin, resistansi masukan (Rin atau Zin) besar dan resistansi keluaran
(Rout atau Zout) kecil.
Penguatan sinyal pengukuran juga diperlukan untuk melakukan amplifikasi
tanpa distorsi. Penguat dapat memproses sinyal dengan distorsi frekuensi (distorsi
linear) yang disebabkan oleh gain yang tidak sama pada semua frekuensi dari
sinyal. Untuk mendapatkan distorsi linear kecil, bandwidth frekuensi harus
mencukupi. Begitu juga gain Ku harus sama untuk semua frekuensi dalam
bandwidth. Ada juga distorsi amplitudo (distorsi non-linear) yang disebabkan oleh

karakteristik transfer non-linear dan pengenalan sinyal harmonik tambahan.
Distorsi non-linear muncul ketika sinyal input besar. Oleh karena itu disarankan
untuk membatasi sinyal input penguat dengan menerapkan umpan balik negatif.
Revolusi nyata dalam teknik amplifikasi adalah pengembangan penguat
operasional terintegrasi (IC Op-Amp) dan kemudian amplifier instrumentasi.
Bagian utama dari perangkat ini adalah penguat diferensial (Gambar 4.27).
Keuntungan penting dari penguat seperti itu adalah kemungkinan penekanan
sinyal parasit. Sinyal input diproses sebagai perbedaan (diferensiasi) dari dua
sinyal input:
U out  K u (U1  U 2 )

Gambar 3.21. Penguat diferensial dan simbol

Penguat input diferensial menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan
penguat inverting dan non-inverting. Tampaknya sebagai kombinasi dari penguat
inverting dan non-inverting seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.22. Sinyal
input tertanam antara terminal input positif dan negatif penguat operasional dan
dapat diisolasi dari pin umum atau ground pin. Pin ground opsional adalah kunci
fleksibilitas penguat. Sinyal output dari penguat masukan diferensial hanya

menanggapi tegangan diferensial yang ada di antara dua terminal input Op-Amp.
Fungsi transfer untuk penguat ini adalah:
 R 
Vo   f  V1  V2 
 Ri 

; mengikut format

U out  K u (U1  U 2 )

Gambar 3.22. Contoh penguat diferensial
Misalkan pada rangkaian di atas diberi sinyal input 50 mV, dimana:
V1 = 1.050V dan V2 = 1.000V
Vo = (Rf/Ri)(V1 – V2)
Vo = (100k/100k)(0.05V)
Vo = 0.05V
Jika gain (penguatan) menjadi 10, dimana Rf = 100k and Ri = 10k:
Vo = (Rf/Ri)(V1 – V2)
Vo = (100k/10k)(0.05V)
Vo = 0.50V

Karena tingkat sinyal dari beberapa transduser mungkin hanya pada orde
beberapa microvolts, masalah khusus mengenai loop ground dan gangguan sering

muncul ketika dikuatkan. Transduser lain menyediakan sinyal output dari sumber
sinyal diferensial untuk meminimalkan masalah pembumian dan mengurangi efek
dari sinyal gangguan modus umum. Penguat yang digunakan dalam aplikasi ini
harus memiliki arus input, drift, dan offset yang sangat rendah; penguatan
tegangan stabil dan akurat; dan impedansi input dan penolakan mode umum
(CMMR Op-Amp) yang tinggi.

 Umpanbalik negatif pada teknik pengukuran
Seperti cerita penguatan lainnya, aplikasi umpan balik yang sesuai
memungkinkan kita untuk merancang berbagai amplifier yang handal. Dalam hal
pengukuran transduser, umpan balik membantu dalam peningkatan keakuratan
konversi dan memungkinkan kita untuk mempengaruhi resistansi input/output.
Gambar 3.23 menyajikan contoh dua transduser utama: konverter arus-tegangan
dan konverter tegangan-arus.

Gambar 3.23. Konverter arus-tegangan (a), dan tegangan-arus (b)
Dalam konverter arus-ke-tegangan (Gambar 3.23a) sinyal output U out sebanding
dengan arus input sesuai dengan persamaan berikut:
U out  RI in
Sedangkan pada gambar lainnya, persamaan yang diberikan adalah:
I out 

U out
R

Dengan demikian, faktor konversi tergantung pada nilai resistansi R, yang dapat
kita atur dengan sangat tepat.
Umumnya, dalam

transduser pengukuran dengan umpan balik, sangat

menguntungkan dan harus diterapkan selalu sedapat mungkin. Mari kita
bandingkan kinerja rangkaian open-loop dan transduser umpan balik.

Gambar 3.24. Transduser tegangan: tanpa umpan balik (a),
dengan umpan balik (b)

Faktor ini secara langsung bergantung pada aspek penguatan dari amplifier.
Biasanya, agak sulit untuk memastikan penguatan yang stabil, karena hal tersebut
bervariasi dengan suhu, tegangan suplai atau karena penuaan elemen. Jika kita
menerapkan umpan balik arus (Gambar 3.24b) maka faktor konversi adalah:

dimana G adalah transmitansi (penguatan amplifier) rangkaian terbuka dan



adalah transmitansi rangkaian tertutup (umpan balik).
Terlihat bahwa umpan balik akan meningkatkan linearitas transduser. Jika
input dari penguat adalah:
x  xin  xout

Dan karena:

xout  Gx

; maka sinyal input penguat terkurangi (

1  G

) menjadi:

x 

xin
1  G

Jika kaidah ini diterapkan pada rangkaian Gambar 3.24 maka:

Gambar 3.25. Transduser resistansi dengan umpan balik dan keluaran arus

Gambar 3.25 menyajikan transduser resistansi yang memanfaatkan
rangkaian jembatan (dengan sensor suhu termoresitif RT). Arus keluaran dalam
resistor umpan balik Rw menyebabkan keseimbangan otomatis pada jembatan.
Rangkaian jembatan berada dalam keadaan keseimbangan dengan sinyal

U

pada penyimpangan yang sangat kecil di input amplifier (atau ketidakseimbangan
yang sangat kecil

Rx

). Seperti diketahui bahwa jembatan tipe defleksi tidak

linear dan non-linearitas ini meningkat seiring dengan peningkatan kisaran (range;
batas ukur). Jadi jika kita menurunkan kisaran ketidakseimbangan jembatan,
secara signifikan mengurangi kesalahan non-linear dari keseluruhan transduser.

Materi 4: Pemrosesan Digital Sinyal Pengukuran
Operasi penting yang berhubungan dengan sinyal analog dan digital adalah
konversi digital ke analog yang dilakukan oleh pengubah digital ke analog (DAC)
dan konversi analog ke digital yang dilakukan oleh pengubah analog ke digital
(ADC). Apabila yang akan kita proses besaran analog baik sebagai masukan
ataupun keluaran analog, sedang unit pemroses yang kita pakai berbasis digital,
maka harus dipakai converter analog-ke-digital apabila masukan adalah analog
dan dibutuhkan converter digital-ke-analog jika keluaran yang dikehendaki adalah
analog. Contoh besaran analog adalah temperatur, tekanan, kecepatan, suara dan
lain sebagainya dimana besaran tersebut tidak dapat dinyatakan dengan nilai
logika “1” ataupun logika “0”, dan karenanya dibutuhkan konverter. Tentunya
besaran-besaran temperatur, tekanan adalah berasal dan fenomena alam yang
harus dirubah kebesaran listrik dengan suatu elemen yang disebut transduser.

 Konverter ADC
Dunia teknis menjadi semakin digital karena sinyal digital sangat sesuai
untuk pemrosesan informasi. Namun, kebanyakan fenomena fisik/alam adalah
analog dan sensor/transduser yang mengukur kuantitas analog. Oleh karena itu,
pemrosesan sinyal digital sering diwujudkan dalam urutan berikut: konversi sinyal
analog ke bentuk digital



pemrosesan sinyal digital



konversi sinyal digital

kembali ke analog. Konversi ini direalisasikan oleh konverter analog-ke-digital
ADC sementara proses sebaliknya diwujudkan oleh digital ke analog konverter
DAC.

Gambar 3.26. Proses konversi pada ADC
Sinyal analog adalah waktu kontinyu dimana nilai sinyal tersebut
ditentukan dalam setiap instan waktu. Contoh sinyal analog disajikan pada
Gambar 3.27a. Konversi dari sinyal analog x(t) ke bentuk digital diwujudkan
sedemikian rupa sehingga pada momen waktu yang diasumsikan, nilai sinyal x(n)
ditentukan dan diwakili oleh suatu bilangan. Kita dapat mengatakan bahwa sinyal
digital ditentukan dalam waktu diskrit, yang berarti bahwa nilai sinyal hanya
diketahui pada saat-saat tertentu. Biasanya waktu diskrit diwujudkan dengan
mengumpulkan sampel dari sinyal analog pada interval konstan yang disebut
periode sampling Ts (Gambar 3.27b).

Gambar 3.27. Sinyal analog (a), dan konversinya ke sinyal diskrit (b)
Proses pengumpulan sampel disebut proses sampling dari sinyal analog. Frekuensi
fs = 1 / Ts disebut frekuensi sampling dan dijelaskan dalam Hz atau SPS - sample
per second. Proses penentuan nilai digital dari sampel disebut kuantisasi
(quantization) sinyal. Sampling adalah digitalisasi waktu, sedangkan kuantisasi
adalah digitalisasi nilai sinyal.

Gambar 3.28. Kuantisasi sinyal dengan resolusi 2-bit
Menetapkan kode digital unik untuk setiap kuantum, lalu mengalokasikan kode
digital ke sinyal analog (input) disebut pengkodean (encoding). Dengan demikian,
secara umum dapat dikatakan bahwa ADC meliputi proses sampling, quantizing
dan encoding.
Tegangan analog yang merupakan masukan dan ADC berasal dan
transducer. Tranducer inilah yang mengubah besaran kontinue seperti temperatur,
tekanan, kecepatan, ataupun putaran motor menjadi tegangan listrik. Tegangan
listnik yang dihasilkan oleh transducer yang berubah secara kontinyu pada suatu
range tertentu disebut tegangan analog, dan tegangan analog ini diubah oleh ADC
menjadi bentuk digital yang sebanding dengan tegangan analognya. Ada 3
karakteristik yang perlu diperhatikan dalam pemilihan komponen ADC, antara
lain:
 Resolusi: merupakan spesifikasi terpenting untuk ADC, yaitu jumlah langkah
dan sinyal skala penuh yang dapat dibagi, dan juga ukuran dan langkahlangkah. Boleh juga dinyatakan dalam jumlah bit yang ada dalam satu kata
(digital word), ukuran LSB (langkah terkecil) sebagai persen dan skala penuh
atau dapat juga LSB dalam mV (untuk skala penuh yang diberikan).
 Akurasi: adalah jumlah dan semua kesalahan, misalnya kesalahan non
linieritas, skala penuh, skala nol dli. Dapat juga menyatakan perbedaan antara
tegangan input analog secara Universitas Gadjah Mada 10 teoritis yang

dibutuhkan untuk menghasilkan suatu kode biner tertentu terhadap tegangan
input nyata yang menghasilkan tegangan kode biner tersebut.
 Waktu konversi: waktu yang dibutuhkan untuk mendigitalkan setiap sampel
atau yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu konversi.

 Konverter DAC
DAC adalah salah satu sub sistem (komponen) elektronika yang cukup
ampuh untuk pengaturan dan pengukuran berbasis digital, dengan kemampuan
mengubah data digital ke tegangan analog. Sinyal digital umumnya dalam bentuk
biner, sehingga perlu diubah menjadi masukan atau sinyal analog yang biasanya
dalam bentuk arus, tegangan listrik ataupun muatan. Pada dasarnya rangkaian
DAC dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan besarnya pengaruh rangkaian
elektronika digital dalam perkembangan dunia elektronika. Sejak ditemukannya
bahan semikonduktor Silicon dan Germanium maka dengan cepat terjadi revolusi
dalam hal penyederhanaan dan keakurasian suatu rangkaian elektronika.
Disamping itu dengan diterapkannya rangkaian digital akan menunjang
sekali dalam hal penyimpanan dan mobilitas data. Banyak sekali data-data yang
sekarang bisa dioperasikan dengan komputer adalah merupakan data-data yang
dikonversi dari sinyal-sinyal analog. Sebagai contoh sinyal suara ataupun
video yang berbentuk analog bisa diputar dan disimpan dengan menggunakan
komputer setelah sinyal-sinyal analog tersebut diubah menjadi data digital.
Kelebihan yang dimiliki oleh data digital dibandingkan dengan sinyal analog
adalah adanya sifat kepastian data atau logika.
Konverter DAC terutama digunakan untuk pemulihan sinyal analog asli
dari kode digital. Oleh karena itu, proses ini kadang-kadang disebut rekonstruksi
sinyal analog. Setiap nilai digital dari kode ini terkait dengan nilai yang
ditentukan dari sinyal analog yang dihasilkan dari partisi dari kisaran penuh ke
jumlah kuantitas, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3.29.

Gambar 3.29. Konversi kode digital ke nilai analog (LSB = 1V)

Setelah konversi serangkaian data digital, kita memperoleh serangkaian
pulsa dengan amplitudo proporsional terhadap nilai-nilai digital dari sinyal pada
saat-saat sampling (Gambar 3.30a). Dalam kasus yang paling sederhana, kita
dapat melengkapi kekurangan sinyal antara pulsa dengan menahan besarnya
pulsa, sampai pengiriman (pembangkitan) pulsa berikutnya. Proses ini disebut
ZOH (Zero Order Hold, penahanan orde nol), atau rekonstruksi tangga (Gambar
3.30b).

code digital signal (a)

Gambar 3.30. Rekonstruksi sinyal analog

Dengan rekonstruksi staircase/ladder atau tangga, kita akan mendapatkan kembali
sinyal analog dari kode digital.
Secara umum, ada dua metode yang digunakan untuk konversi DAC selain
tentu pada DAC yang wujud dalam bentuk IC (ASIC, application specific
integrated circuits). Metode itu adalah:
 Weighted Resistors; diagram yang ditampilkan di bawah ini adalah DAC
menggunakan resistor terbobot. Operasi dasar DAC adalah kemampuan untuk
menambahkan input yang pada akhirnya akan sesuai dengan kontribusi dari
berbagai bit input digital. Dalam domain tegangan, jika sinyal input adalah
tegangan, penambahan bit biner dapat dicapai dengan menggunakan penguat
penjumlahan inverting Op-Amp yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Gambar 3.31. Metode resistor terbobot
DAC menghasilkan tegangan output analog yang sesuai dengan sinyal data
digital yang diberikan. Untuk DAC tegangan digital yang diberikan adalah b3
(MSB) b2 b1 b0 (LSB) di mana setiap bit adalah nilai biner (0 atau 1).
Tegangan output yang dihasilkan pada sisi output adalah:
 Ro 

 R

Vo  




 b3 

b2 b1 b0 
   VREF ; Ro  R f
2 4 8

Karena jumlah bit meningkat dalam tegangan input digital, kisaran nilai
resistor menjadi besar dan karenanya aspek akurasi menjadi kurang baik.

 R-2R Ladder Network; metode tangga R-2R DAC dibangun sebagai DAC
biner terbobot yang menggunakan struktur berulang-ulang dari nilai resistor R
dan 2R. Ini meningkatkan ketepatan karena relatif mudah menghasilkan
resistor bernilai-seimbang yang sama (atau sumber arus).

Gambar 3.32. Metode DAC R-2R dengan jaringan tangga

Tegangan output yang dihasilkan pada sisi output adalah:
 R  b b b 
Vo   f   2  1  0  VREF ; R f  2 R
 R  2 4 8
Ada tiga karakteristik yang penting dan DAC sebagaimana halnya ADC,
yaitu: Resolusi, Kecermatan (akurasi) dan Settling time.
 Resolusi: adalah perubahan terkecil pada output analog. Resolusi selalu sama
dengan bobot dan LSB yang disebut besar langkah (step size). Harganya akan
lebih kecil bila digunakan jumlah bit yang lebih banyak. Dengan menambah
jumlah bit maka akan menambah jumlah step untuk skala penuh, karena
hanya jumlah bit yang menentukan prosentase resolusi.
 Akurasi: kecermatan, menghubungkan keluaran analog yang diperoleh
sebenarnya dengan keluaran yang diharapkan, biasanya dinyatakan dalam
prosentase dan skala pentth keluaran. Makin kecil prosentase harga

kecermatan, akan semakin akurat dan tentu saja semakin mahal harganya.
Kadang-kadang kecermatan DAC dilihat dan linieritasnya. Kecermatan dan
resolusi dan DAC haruslah sebanding.
 Settling time: apabila input-input digital suatu DAC berubah, bagi level
amplifier dan rangkaian internal lainnya memerlukan waktu untuk
memberikan respon menghasilkan suatu harga keluaran analog yang baru.
Waktu yang diperlukan keluaran tersebut untuk menstabilkan sampai 99,95 %
dan harga barunya disebut settling time.

 Instrumen pengukuran digital
Sebagai alat ukur digital kita tidak berarti instrumen di mana pointer
digantikan oleh tampilan digital tetapi instrumen di mana sebagian besar operasi
pemrosesan sinyal dilakukan secara digital. Di beberapa daerah, alat ukur digital
praktis menggantikan yang analog. Misalnya alat ukur portabel, universal
(Gambar 3.33) tersedia di mana-mana dengan harga yang sebanding dengan yang
analog tetapi dengan pertunjukan jauh lebih baik. Demikian pula voltmeters
amperemeter, ohmmeter (multimeter) yang presisi, praktis telah menggantikan
instrumen analog.

Gambar 3.33. Contoh alat ukur portabel

Gambar berikut menggambarkan diagram blok dari instrumen digital yang
khas. Rangkaian input berisi sirkuit pengkondisi; pembagi tegangan atau amplifier
untuk mengukur tegangan dalam berbagai rentang, resistor shunt untuk
pengukuran arus, sumber suplai untuk pengukuran tahanan, konverter DC/AC.

Gambar 3.34. Diagram blok instrumen digital

Biasanya dalam kasus pengukuran DC rangkaian input dipisahkan oleh kapasitor.
Oleh karena itu pengukuran AC dan DC dilakukan secara terpisah dan nilai yang
dihasilkan ditentukan sesuai dengan rumus:

Pada instrumen tertentu, malah ditunjukkan (biasanya sebagai "AC+DC") yang
memungkinkan untuk mengukur kedua komponen sinyal. Untuk mengukur nilai
AC dalam rangkaian input, disisipkan AC / DC converter. Jika konverter ini
menghitung nilai rms dari sinyal input AC, seringkali instrumen tersebut
dilabelkan dengan "True rms".

Materi 5: Sistem Pengukuran dengan Komputer
Urutan khas dari operasi selama percobaan pengukuran adalah sebagai
berikut:
 pernyataan model fisik dan matematika dari fakta atau objek yang dapat
diamati,
 konversi nilai terukur menjadi sinyal listrik,

 pengkondisian sinyal (linearisasi, amplifikasi, penyaringan, dll.),
 perolehan data (multiplexing, konversi ke bentuk digital),
 pemrosesan sinyal data, penilaian ketakpastian,
 visualisasi hasil atau transmisi data melalui jaringan.
Sistem pengukuran dapat terdiri dari alat pengukur yang terhubung melalui
antarmuka ke komputer atau hampir semua operasi dapat dilakukan oleh papan
akuisisi data di komputer. Juga, kita dapat menggunakan mikrokontroler
sederhana daripada komputer. Dengan sistem pengukuran komputer, biasanya kita
mengartikan seperangkat alat, metode dan operasi (perangkat lunak dan perangkat
keras) yang dirancang untuk merealisasikan operasi yang diperlukan untuk
melakukan pengukuran: pengaturan eksitasi, mengumpulkan data terukur,
memproses data, menyimpan atau mentransmisikan data. Kata komputer dalam
sistem semacam itu agak penting. Contoh sistem pengukuran tipikal disajikan
pada Gambar 3.35. Terlepas dari komputer (yang merupakan koneksi "otak" dari
sistem) dan antarmuka yang beroperasi sebagai jaringan saraf dari sistem juga
penting.

Gambar 3.35. Contoh sistem pengukuran dengan komputer

Sistem komputer dapat dirancang dan direalisasikan oleh perusahaan
profesional - sistem seperti ini sering digunakan dalam proses manufaktur di

pabrik. Pengguna sistem seperti itu harus menerima, memahami, mengetahui, dan
menggunakan dokumentasi. Namun, saat ini pengguna potensial (terkadang tidak
khusus dalam pengukuran) juga mampu merancang dan membangun sistem
pengukuran. Sebagian besar komponen sistem disiapkan sebagai perangkat
standar, dengan antarmuka dan perangkat lunak yang terdefinisi dengan baik
sering kali dalam teknologi "plug and play". Pengguna harus menghubungkan
semua elemen dan merancang program / perangkat lunak yang sesuai. Juga di
wilayah ini ada perangkat lunak "user friendly" yang memungkinkan untuk
merancang program yang sesuai.

 Sistem akuisisi data (DAQ)
Sistem akuisisi data adalah perangkat atau sistem terintegrasi yang
digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan atau kondisi berbagai
parameter dari proses apa pun. Misalnya, mengumpulkan data suhu sehari-hari
dari lokasi tertentu, dapat disebut akuisisi data. Misalkan seseorang yang
merekam level tangki penyimpanan air kota ke dalam selembar kertas, sebenarnya
ia sudah melakukan tugas sistem akuisisi data. Dengan kemajuan elektronik
digital, berbagai perangkat elektronik telah dikembangkan untuk melakukan
pekerjaan pencatatan atau penyimpanan semacam ini.
Kini, sebagian besar sistem akuisisi data terintegrasi dengan komputer,
sensor, perangkat pengkondisi sinyal, dll. Fungsi sistem akuisisi data semacam ini
bervariasi untuk pencatatan parameter proses sederhana untuk mengontrol sistem
industri. Sistem semacam ini pada dasarnya memiliki bagian perangkat keras dan
perangkat lunak. Bagian perangkat keras terdiri dari sensor, pengkondisian sinyal,
konverter analog-ke-digital, memori, prosesor, switch, konverter digital-keanalog, dll. Dan bagian perangkat lunak terdiri dari sistem operasi, editor,
program tampilan grafik dan data perangkat lunak pengolah, dll.

Sistem akuisisi data digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari industri
hingga laboratorium ilmiah. Definisi sebenarnya dari sistem akuisisi data juga
bervariasi; di sini adalah definisi umum dari sistem akuisisi data.
“Data acquisition is the process by which physical phenomena from the
real world are transformed into electrical signals that are measured and
converted into a digital format for processing, analyzing, and storage by a
computer”.

Adapun elemen dasar dari sistem akuisisi data digambarkan oleh diagram
fungsional berikut.

Gambar 3.36. Diagram fungsional DAQ

Kita dapat memikirkan sistem akuisisi data sebagai kumpulan perangkat lunak
dan perangkat keras yang menghubungkan kita dengan dunia fisik. Sistem akuisisi
data yang khas terdiri dari komponen-komponen ini. Elemen dasar dari sistem
akuisisi data, seperti yang ditunjukkan dalam diagram fungsional berikut antara
lain:
Tabel 3.1. Komponen Sistem Akuisisi Data
Komponen

Deskripsi

Data Acquisition Hardware

Fungsi utama perangkat keras ini adalah mengubah
sinyal analog menjadi sinyal digital, dan mengubah
sinyal digital yang diproses menjadi sinyal analog.

Sensor
and
Aktuator

Transducers/

Transduser/Sensor mengubah energi input dari satu
bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya, termokopel
mengubah energi panas menjadi listrik. Aktuator juga
mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya,
yang sering dihubungkan pada keluaran sistem akuisisi

data untuk memanipulasi elemen kontrol akhir.

Signal Conditioning Hardware

Sinyal sensor sering tidak kompatibel dengan perangkat
keras akuisisi data. Untuk mengatasi ketidakcocokan ini,
sinyal harus dikondisikan. Sebagai contoh, kita mungkin
perlu mengkondisikan sinyal keluaran termokopel
dengan memperkuatnya atau dengan menghilangkan
komponen frekuensi yang tidak diinginkan. Sinyal output
mungkin juga membutuhkan pengkondisian.

Computer

Komputer menyediakan prosesor, clock sistem, bus untuk
mentransfer data, dan memori dan ruang disk untuk
menyimpan data.

Software

Ini memungkinkan pertukaran informasi antara komputer
dan perangkat keras. Sebagai contoh, perangkat lunak
yang khas memungkinkan kita untuk mengonfigurasikan
laju sampling dari tempat kita, dan memperoleh sejumlah
data yang kita perlukan.

Bidang akuisisi data meliputi berbagai kegiatan yang sangat luas. Pada
tingkat yang paling sederhana, ini melibatkan pembacaan sinyal listrik ke
komputer dari beberapa bentuk sensor. Sinyal-sinyal ini dapat mewakili keadaan
proses fisik, seperti posisi dan orientasi alat mesin, suhu tungku atau ukuran dan
bentuk komponen yang diproduksi. Data yang diperoleh mungkin harus
disimpan, dicetak atau ditampilkan. Seringkali data harus dianalisis atau diolah
dalam beberapa cara untuk menghasilkan sinyal lebih lanjut untuk mengendalikan
peralatan eksternal atau untuk berinteraksi ke komputer lain. Ini mungkin hanya
melibatkan manipulasi pembacaan statis, tetapi juga sering diperlukan untuk
menangani sinyal berubah waktu (time-varying) juga. Beberapa sistem mungkin
melibatkan data untuk dikumpulkan secara perlahan, dalam rentang waktu
beberapa hari atau minggu. Yang lain akan membutuhkan sebaran sejenak dari
perolehan data berkecepatan tinggi; mungkin dengan laju hingga beberapa ribu
pembacaan per detik.

Gambar 3.37. Penyederhanaan DAQ

DAQ digunakan secara luas untuk otomasi laboratorium, pemantauan dan
kontrol industri, serta berbagai aplikasi waktu-kritis lainnya. Alasan paling utama
untuk menggunakan PC untuk akuisisi dan kontrol data adalah bahwa sekarang
ada banyak programmer, insinyur, dan ilmuwan yang akrab dengan PC. Sangat
mungkin bahwa banyak dari orang ini akan belajar bagaimana untuk memprogram
pada PC atau klon PC.

RANGKUMAN
 Pengukuran merupakan usaha membandingkan suatu besaran/kuantitas
dengan besaran standar (pokok maupun turunan) dalam satuan tertentu.
Adapun besaran standar dimaksud merupakan konsensus yang ditetapkan
dalam berbagai level, yang secara umum dibedakan atas besaran standar

internasional, standar primer, standar sekunder, dan standar kerja. Agar
pengukuran menemukan nilai yang sebenarnya, maka instrumen perlu
dikalibrasi mengikut standar yang ada.
 Hasil yang didapatkan dalam pengukuran merupakan model aproksimasi dari
nilai sejatinya, karena hasil tersebut selalu diikuti oleh faktor ketakpastian
(uncertainty) dalam pengukuran. Selain itu, sangat sulit untuk menghindari
terjadinya kesalahan, baik itu gross/human errors, systemic errors, maupun
yang random errors.
 Pengukuran adalah proses mendapatkan data untuk besaran
fisis yang diukur. Data dapat berupa nilai besaran fisis
tersebut (data kuantitatif) atau berupa sebuah simpulan.
Sebuah alat ukur yang ideal harus mempunyai kriteria/sifatsifat yang akurat, presisi dan juga sensitivitas yang tinggi.
 Konsep pengembangan alat ukur klasik untuk besaran analog masih tetap ada
dan perlu dipahami seperti kumparan putar/bergerak, besi berputar,
elektrodinamo meter hingga meter induksi.
 Fungsi osiloskop secara umum adalah untuk menganalisa tingkah laku
besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang ditampilkan pada layar,
untuk melihat bentuk sinyal yang sedang diamati.
 Keterbatasan sensor dan alat ukur mendorong kita untuk memahami beberapa
konsep konversi kuantitas listrik, baik antar besaran berbeda, maupun
konversi dari analog ke digital atau sebaliknya (ADC dan DAC), termasuk
konsep-konsep pendukungnya seperti pengkondisian sinyal dan akuisisi data.
 Pengembangan alat ukur berbasis komputer akan menjadi trend masa depan.
Karena itu, konsep pengolahan data atau sinyal digital perlu dipahami secara
baik dan mendalam.
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