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Seperti yang diketahui bahwa hampir di setiap aspek kehidupan tidak lepas 

dari teknologi , salah satllnya adalah internet. Internet dapat memberi berbagai 

macam intormasi secara ccpa! dan tanpa bat as wilayah. 

Salah satu aplikasinya adalah dengan melakllkan kontrol terhadap alat untllk 

mengambil data. Kontrol dilakukan Illenggllnakan web. 

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan 

Alat yang akan dirancang adalah sebllah DSP card. DSP card ini memilik 

beberapa komponen yang terdiri dari: Analog 10 Digilal Converter (ADC) 12 bit, 

LolY Pass Filler, Sample 0/1(1 Hold, Processor dan program. 

Agar dapat ditampilkan pad a monitor lain sepert i Oscilloscope, maka 

diperlukan digital to analog con verier (DAC) 12 bit lIntuk mengubah sinyal 

digital ke dalam bentuk analog. 

1.3 Tujuan 

TlIjuan dari pembllutan alat ini adalah untllk menampilkan hasi l akllisisi data 

yang diambil pada display Personal Computer (PC). 
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1.4 Mctodc yang Dipcrgunakan 

Oalam skripsi ini digllnakan metoda sebagai berikllt : sllIdi plislaka. 

pengLimpulan data dan kOl1lponen penllnjang. perencanaan perangkal keras dan 

Illnak serta pengllj ian alat. 

1.5 Mata Kuliah Pcnunjang 

Mata klliiah penllnjang yang digunakan adalah Sistcm Pemrosesan Sinyal 

(Digital Signal Processing). Sislem Instrumentasi Eleklronika, Oasar Elektronika. 

1.6 Uraian Singl<at 

Rancangan alat skripsi dapat digambarkan sebagai berikut: 

KompUler Kompuler 
WEB 

(browser) ( server) 

I DS!' Card 

Gambar 1.1. BIoI< Diagram Al<uisisi Data 

OSP card terdiri dari bagian-bagian yang digambarkan dalam blok diagram 

berikllt : 
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Gambar 1.2. Blok Diagram DSP e:ml 

Sinyal analog sebagai input ke Low Pass Filler (LPF). Di sini LPF berg 1I 1111 

untuk menghilangkan hekllensi tinggi yaitu lebih besar dari I KHz. KCllludian 

sinyal disaillpel Illelalui rangkaian s(lJjlpie and hold. lalu diubah ke dalall1 bentuk 

sinyal digital ll1elalui rangkaian analog to digital converter (ADC). Data-data 

digital tersebut kell1l1dian diolah oleh Pc. Prosesnya meliputi pembatasan range 

frekuensi (yang dapat diekstrak), lllengatasi DC offset, melllbuang frekuensi 50 Hz 

(dari jala-jala listrik), dan menyimpan data hasil ekstrak. 

Data diterima llleialui bus IBM ISA dari Pc. Keilludian diproses olehDigitai 

Signal Processing (DSP) atall Processor. Sehingga akhimya sinyal dapat 

ditampilkan ke layar monitor. Untuk dapat dilihat pada monitor lain seperti 

Oscilloscope misalnya, data perlu diubah kembali ke dalam bentuk analog melalui 

digital to analog converter (DAC). 


