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Hadirnya majalah ini adalah sebagai media saling tukar menukar 

tulisan praktis dalam bidang elektronik, simulasi, rangakian analog, 

mikrokontroler dan lain-lain. Terbitan majalah ini direncanakan 

setiap per 3 bulan.

Terbitan perdana ini terdiri dari 6 tulisan dengan tema umum 

simulasi baik simulasi Matlab, Comsol, Spice dan lain-lain.

Selain tulisan ilmiah tersebut, juga memuat informasi-informasi 

tentang kegiatan klinik riset kanker Edwar Technology yang 

bermanfaat baik untuk karyawan maupun untuk umum. Semoga  

majalah Cirkuit bermanfaat untuk menambah wawasan ilmiah dan 

dapat terbit secara berkelanjutan.
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Langkah 1: Membuat rangkaian dengan Capture
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Analisa transient

1. Set analisis transient: PSPICE/NEW SIMULATION PROFILE.

2. Beri nama (contoh: Transient). Ketika jendela Simulation Settings terbuka, pilih “Time Domain (Transient)” Analysis. Masukkan 

juga Run Time (misalnya 100 us). Untuk Max Step Size, biarkan kosong.

3. Run PSpice

4. Sebuah jendela Probe di PSpice akan terbuka. Trace dapat ditambahkan untuk menampilkan hasil. Gambar di bawah ini 

memplot V(Vin) dan V(OUT).

Analisa AC Sweep

Analisa AC akan memberikan sebuah tegangan sinusoidal yang frekuensinya di-sweep dengan rentang tertentu. Simulasi ini 

menghitung amplitudo tegangan dan arus terkait serta fasa untuk masing-masing frekuensi. Ketika amplitudo input diset 1V, 

maka tegangan output pada dasarnya merupakan fungsi transfer. Berbeda halnya dengan analisa transien sinusoidal, analisa 

AC bukanlah simulasi domain waktu namun simulasi sinusoidal steady-state rangkaian. Ketika rangkaian mengandung elemen 

non-linear seperti dioda dan transistor, elemen akan digantikan dengan model sinyal kecilnya dengan nilai parameter dihitung 

berdasarkan titik bias yang bersangkutan.

1. Buat rangkaian pada project

2. Untuk sumber tegangan, gunakan VAC dari library Sources.

3. Buat amplitude sumber input 1V.

4. Buat Simulation Profile. Pada jendela Simulation Settings, pilih AC Sweep/Noise.

5. Masukkan start dan end frequencies dan number of points per decade. Pada contoh ini digunakan 1Hz, 1MHz dan 10.

6. Jalankan simulasi.

7. Pada jendela probe, tambahkan trace untuk tegangan output. Tambahkan jendela kedua untuk menampilkan fasa sebagai 

tambahan dari magnitude tegangan output. Tegangan dapat ditampilkan dalam dB dengan menentukan Vdb(out) di 

jendela Add Trace (ketik Vdb(out) dalam kotak Trace Expression. Untuk fasa, ketik VP(out).

Referensi:

[1] L. Doug, “Electronics Components: How the Op Amp Came to Be”, in Electronics All-in-One For Dummies.

[2] Op Amp Applications, Edited by Walt Jung, published by Analog Devices, Inc. 2002

[3] J. V. D. Spiegel, 2006, “PSPICE A brief primer”, Dept. Electrical and Systems Engineering, University of Pennsylvania.

[4] C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, 2005, “Fundamentals of Electric Circuits”, McGraw-Hill.

Link:

Download PSpice 9.1 Student Version

http://www.electronics-lab.com/downloads/cnt/fclick.php?fid=513

Download OrCAD Lite

http://www.cadence.com/products/orcad/pages/downloads.aspx
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Altium Desainer

Altium Limited adalah perusahaan perangkat lunak publik 

milik Australia yang menyediakan perangkat lunak desain 

elektronik berbasis PC untuk para insinyur. Didirikan di 

Tasmania, Australia tahun 1985, Altium sekarang memiliki 

kantor regional di Australia, China, Amerika Serikat, Eropa, 

dan Jepang, dengan reseller di semua pasar utama lainnya. 

Perusahaan ini dikenal sebagai "Protel" sampai tahun 2001.

Sejarah

Nicholas Martin , seorang desainer elektronik yang bekerja di 

University of Tasmania pada tahun 1980 , menemukan 

keterbatasan tool untuk merancang papan sirkuit (PCB), baik 

melalui proses manual yang sulit , atau dengan software yang 

harganya mahal dan mensyaratkan dalam pemakaian 

memerlukan komputer mainframe mahal . Dengan 

perkembangan komputer pribadi , Martin melihat 

kesempatan untuk membuat desain produk elektronik yang 

terjangkau untuk platform PC . Pada tahun 1985 ia mendirikan 

Protel dan meluncurkan produk pertama pada akhir tahun 

yang sama.

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan simulasi 

rangkaian osilator menggunakan software Altium Designer.

1. Buka dan jalankan program OrCAD melalui   Start   

Program      Altium     Altium Designer atau klik icon Altium 

Designer di layar desktop anda

2. Buat project baru  File       New      Schematic

Akan muncul area kerja berikut:

Osilator
Rohmadi

Merupakan salah satu bagian yang 

banyak digunakan pada sebuah 

rangkaian elektronik. Osilator berfungsi 

sebagai penyedia “clock” system 

secara terpusat untuk mensinkronkan 

operasi system dan mengendalikan 

urutan operasi sebuah system sekunsial. 

Secara prinsip sebuah osilator bekerja 

dengan mengkonversi input DC yang 

berasal dari power supply menjadi 

output AC yang disebut sebagai 

sebuah gelombang. Setiap gelombang 

yang dihasi lkan dapat memil ik i  

frekuensi, jenis gelombang sesuai 

kebutuhan rangkaian.

Konsep Osilasi

Secara bahasa Osilasi memiliki arti 

sebagai gerakan/perubahan posisi ke 

kiri dan ke kanan atau ke atas dan ke 

bawah atau ke depan dan ke belakang 

atau secara fisika memiliki arti setiap 

peristiwa yg berubah secara berkala 

atau bolak-balik antara dua nilai.

Prinsip Kerja Osilator

Setiap osilator setidaknya memiliki satu 

perangkat aktif baik itu transistor atau 

komponen yang lain. Prinsip osilator ini 

dimulai dengan adanya noise/desah 

saat pertama kali power dinyalakan. 

Noise/desah ini kemudian dimasukkan 

kembali ke input penguat dengan 

melalui filter tertentu. Karena hal ini 

terjadi berulang-ulang, maka sinyal 

noise akan menjadi semakin besar dan 

membentuk periode tertentu sesuai 

dengan jaringan filter yang dipasang. 

Periode inilah yang kemudian menjadi 

nilai frekuensi sebuah osilator. Frekuensi 

osilasi ditentukan oleh komponen 

eksternal, baik itu induktor, capasitor 

ataupun crystal. Nilai umpan balik yang 

digunakan untuk mempertahankan nilai 

osilasi juga ditentukan oleh komponen 

eksternal.

Macam Osilator

Macam-macam osilator harmonisa/ 

sinus :

1. Osilator Amstrong

2. Osilator Hartley

3. Osilator Colpits

4. Osilator Clapp

5. Osilator pergeseran Fasa

6. Osilator Kristal

7. Osilator Jembatan Wien

Altium Desainer

Altium Limited adalah perusahaan 

perangkat lunak publik milik Australia 

yang menyediakan perangkat lunak 

desain elektronik berbasis PC untuk para 

insinyur. Didirikan di Tasmania, Australia 

tahun 1985, Altium sekarang memiliki 

kantor regional di Australia, China, 

Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, 

dengan reseller di semua pasar utama 

lainnya. Perusahaan ini dikenal sebagai 

"Protel" sampai tahun 2001.

Sejarah

Nicholas Martin , seorang desainer 

elektronik yang bekerja di University of 

T a s m a n i a  p a d a  t a h u n  1 9 8 0  ,  

menemukan keterbatasan tool untuk 

merancang papan sirkuit (PCB), baik 

melalui proses manual yang sulit , atau 

dengan software yang harganya mahal 

dan mensyaratkan dalam pemakaian 

memerlukan komputer mainframe 

mahal . Dengan perkembangan 

komputer pribadi , Martin melihat 

kesempatan untuk membuat desain 

produk elektronik yang terjangkau untuk 

platform PC . Pada tahun 1985 ia 

mendirikan Protel dan meluncurkan 

produk pertama pada akhir tahun yang 

sama.
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4.  Pilih Miscellaneous Devices.IntLib

5.   Ketik Inductor, di bawah library

6.  Klik button Place Inductor 
untuk meletakkan komponen 
inductor pada area schematic

7. Tekan tombol Tab pada keyboard dan 
isikan L1 pada Designator dan isikan nilai 
2.5mH pada Value. Kemudian klik button 
OK.

8.  Tekan tombol Space pada keyboard 
untuk memilih orientasi posisi komponen 
yang sesuai

9.  Klik kiri pada mouse untuk meletakkan 
komponen pada posisi yang diinginkan

10. Klik kanan pada mouse jika selesai 
menambahkan komponen inductor.

11. Ketikan Res1, dibawah library. Kemudian 
klik button Place Res1. 

12. Isikan properties pada resistor untuk R1= 
4K7 dan R2= 470K

13. Tekan tombol Space pada keyboard 
untuk memilih orientasi posisi komponen 
yang sesuai

14. Klik kiri pada mouse untuk meletakkan 
komponen pada posisi yang diinginkan

15. Klik kanan pada mouse jika selesai 
menambahkan komponen inductor.. 

16. Ketikan Cap, dibawah library. Kemudian 
klik button Place Cap. 

17. Isikan properties pada capasitor untuk 
C1= 0.01uF, C2= 0.033uF dan C3= 0.1uF

18. Tekan tombol Space pada keyboard 
untuk memilih orientasi posisi komponen 
yang sesuai

19. Klik kiri pada mouse untuk meletakkan 
komponen pada posisi yang diinginkan

20. Klik kanan pada mouse jika selesai 
menambahkan komponen inductor.

21. Ketikan 2n3904, dibawah library. 
Kemudian klik button Place 2N3904. 

irkuit
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22. Isikan properties Q1 pada Designator.

23. Tekan tombol Space pada keyboard 
untuk memilih orientasi posisi komponen 
yang sesuai

24. Klik kiri pada mouse untuk meletakkan 
komponen pada posisi yang diinginkan

25. Klik kanan pada mouse jika selesai 
menambahkan komponen inductor. 

26. Tambahkan GND Power Port dan VCC 
Power Port dengan mengklik icon GND

Dan icon VCCDan icon GND

27. Tata posisi komponen seperti berikut:

28. Kemudian hubungkan antar kaki 
komponen dengan menggunakan 
tool Place Wire

29. Klik pada ujung kaki komponen L1, 
kemudian tarik mouse menuju kaki 
komponen C1

Gambar langkah 2 menambahkan wire.

30. Hubungkan setiap komponen sesuai 
dengan gambar berikut:

31. Tambahkan Net Label dengan 
mengklik icon Place Net Label

32. Tekan tombol Tab maka akan 
muncul kotak Net Label Properties 
dan beri nama label Net OscOut. 
Klik OK.

33. Letakkan Net Label antara R1 dan 
Q1 seperti berikut:

34. Klik kanan mouse untuk keluar dari 
sesi Net Label.

35. Tambahkan Power Supply +12 Volt 
dengan memilih dari icon

36. Tekan tombol Tab dan isikan 
properties Designator= 12VCC, 
uncheck pada Comment, dan 
Check pada Value.

37. Tambahkan GND Power Port dan 
VCC Power Port dengan mengklik 
icon GND

Dan icon VCCDan icon GND

38. Hubungkan Power Supply dan 
Power Port.

irkuit
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39. Pilih menu Design >> Simulate >> 
Mixed Sim.

40. Pilih signal yang akan dianalisis, 
pilih OSCOUT pada sisi Available 
Signals. Kemudian klik button >

41. Pilih Transient Analysis, uncheck pada Use Transient Default, isikan data berikut:
- Transient Stop Time  = 2.0m
- Transient Step Time   = 500u
- Transient Max Step Time = 500u

Sebelum dilakukan pemilihan signal

Setelah dipilih, signal akan berada pada sisi Active 
Signals.

Kemudian klik OK.

42. Hasil simulasi osilator seperti ditampilkan berikut:

irkuit



Band pass filter (BPF) adalah filter yang akan meloloskan sinyal 
pada range frekuensi diatas frekuensi batas bawah (fL) dan 
dibawah frekuensi batas atas (fH). Dalam band pass filter (BPF) ini 
dikenal 2 jenis rangkaian band pass filter (BPF) yaitu band pass 
filter (BPF) bidang lebar dan band pass filter (BPF) bidang sempit.
Langkah pertama untuk melakukan simulasi ini adalah membuat 
sinyal input berupa gelombang sinus. Ada 4 sinyal utama dan 
satu sinyal noise, sinyal noise digunakan untuk melihat 
kemampuan bandpassfilter dalam memisahkan sinyal sesuai 
range yang telah ditentukan. Dalam percobaan ini ada 4 
klasifikasi range yaitu delta(0-3Hz) , tetha(3-8Hz) , alpha(8-13) dan 
betha(13-50Hz)
 sinyal utama terdiri dari frekuensi : 2Hz 6Hz 10Hz 15Hz dan nilai 

amplitudonya = 1 volt dengan script m.file sebagai berikut 

 sinyal noise yang dibuat dengan script m.file

 Setelah 4 sinyal utama dan sebuah sinyal noise telah dibuat 
langkah selanjutnya adalah menggabungkanya menjadi satu 
sinyal yang nanti digunakan sebagai 

Untuk mengetahui spectrum nilai dari masing-masing  frekuensi 
yang membentuk sinyal gabungan antara 4 sinyal utama dan 
sinyal noise maka digunakan FFT(Fast Forier Transfrom), 
Script m.file

Nilai sinyal yang terbaca pada grafik spectrum FFT tidak sama 
persis karena gangguan sinyal noise

signal1=2;                

signal2=6;                   
signal4=15;                   
                   
Fs = 1000;                      % Sampling frequency
L= Fs;
t=0:1/Fs:1;
figure(1)
x3 = sin(2*pi*signal3*t);
x4 = sin(2*pi*signal4*t); 
x2 = sin(2*pi*signal2*t); 
x1 = sin(2*pi*signal1*t); 
figure(4)
subplot(4,1,1),plot(t,x1)
xlabel( )'time'
ylabel( )'Amplitudo'
legend( )'signal = 2 Hz'
subplot(4,1,2),plot(t,x2)
xlabel( )'time'
ylabel( )'Amplitudo'
legend( )'signal = 6 Hz'
subplot(4,1,3),plot(t,x3)
xlabel( )'time'
ylabel( )'Amplitudo'
legend( )'signal = 10 Hz'
subplot(4,1,4),plot(t,x4)
xlabel( )'time'
ylabel( )'Amplitudo'
legend( )'signal = 15 Hz'

n= 0.5*randn(size(t))+sin(2*pi*9*t)+sin(2*pi*10*t)+sin(2*pi*11*t)+sin(2*pi*12*t);
plot(t,n)
xlabel( )'time'
ylabel( )'Amplitudo'

z=x1+x2+x3+x4+n;
plot(t,z);
xlabel( )'time'
ylabel( )'amplitudo'

figure(2)
NFFT = 2^nextpow2(L); % Next power of 2 from length of y
Y = fft(z,NFFT)/L;
f = Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1);                                       
plot(f,2*abs(Y(1:NFFT/2+1))) % Plot single-sided amplitude 
spectrum.
legend( )'fft-1'
xlabel( )'Frequency (Hz)'
ylabel( )'|Y(f)|'

SIMULASI BANDPASSFILTER 
MENGGUNAKAN MATLAB

gambar.1 hasil grafik dari script m.file 

Gambar.2 Sinyal noise

Gambar 4. spectrum FFT

Gambar 3. Gabungan sinyal utama dengan sinyal noise

irkuit
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Untuk membuat bandpass filter dengan 4 macam range yaitu 
delta(0-3Hz) , tetha(3-8Hz) , alpha(8-13) dan betha(13-50Hz) script 
matlabnya adalah sebagai berikut

menggunakan script fungsi untuk menghitung filter bandpass  

Hasil dari script diatas  gambar 5

Dari grafik gambar diatas dimana grafik merah adalah output 
sedangkan grafik biru , dilihat secara kasat mata frekuensi cenderung 
sama antara input dengan output hanya saja ada perbedaan nilai 
amplitudonya, pada sinyal output nilai amplitudonya beberapa ada 
yang berubah ini disebabkan oleh factor noise yang lumayan besar 
yaitu sebesar 4 volt. Contoh percobaan diatas dapat diaplikasikan 
untuk pengolahan sinyal digital salah satunya adalah memilah 
frekuensi pada EEG.

figure(3)
% bandpass 0.5-3Hz
x1r=bandpass(z,0.1,3,Fs,1/Fs);
subplot(4,1,1),plot(t,x1r,'r',t,x1)
xlabel('time')
ylabel('Amplitudo')
legend('delta')
title('after bandpass')
 
x2r=bandpass(z,3,8,Fs,1/Fs);
subplot(4,1,2),plot(t,x2r,'r',t,x2)
xlabel('time')
ylabel('Amplitudo')
legend('theta')
 
 
x3r=bandpass(z,8,13,Fs,1/Fs);
subplot(4,1,3),plot(t,x3r,'r',t,x3)
xlabel('time')
ylabel('Amplitudo')
legend('alpha')
 
x4r=bandpass(z,13,50,Fs,1/Fs);
subplot(4,1,4),plot(t,x4r,'r',t,x4)
xlabel('time')
ylabel('Amplitudo')

legend('beta'

function [d]=bandpass(c,flp,fhi,npts,delt) 

n=2;      % 2nd order butterworth filter 
fnq=1/(2*delt);  % Nyquist frequency 
Wn=[flp/fnq fhi/fnq];    % butterworth bandpass non-dimensional frequency 
[b,a]=butter(n,Wn); % construct the filter 
d=filtfilt(b,a,c); % zero phase filter the data 
return;

irkuit

Our ultrasonic imaging system for non-destructive testing (NDT) applications combines ultrasonic wave 
reflection and transmission modes, providing high resolution of  imaging capability to detect pitting, cracks 

and corrosions of  several hundreds micron in size inside metal wall. The system is prominently used for 
high pressure (up to 250 bar) compressed natural gas (CNG) cylinder inspection. 

We provide the ultrasonic imaging system that comprises of  data acquisition system (DAS), computer 
system with signal analysis and image reconstruction software, and scanning gantry with sensor head for 
automatic scanning. Our image reconstruction software generates 2D and 3D images of  pittings, cracks 

and corrosion inside metal walls. The visualization helps operators to make decision during the inspection. 
The use of  water circulated between water tank and sensor head as couplant reduces significantly the 

operating cost  and provides a smooth scanning. 

Gambar 5. Hasil perbandingan signal input (biru)dengan
 sinyal output(merah) setelah bandpass filter 



Desain dan Simulasi Filter 

Menggunakan 

Altium Designer 10 Arbai Yusuf

Dalam artikel ini akan dibahas bagaimana membuat desain filter dan sekaligus mensimulasikannya menggunakan altium 
designer 10 versi student. Dengan simulasi akan dapat diketahui respon dari filter tersebut seperti transient analisis dan ac analisis.

Altium designer merupakan suatu perangkat lunak yang 
digunakan untuk membuat desain schematik rangkaian 
elektronika dan desain layout pcb. Selain fungsi tersebut, 
altium juga dapat digunakan sebagai alat simulasi rangkaian. 
Jadi dengan simulasi, kita dapat mengetahui input output dari 
rangkaian yang kita desain sebelum rangkaian tersebut 
disolder. Dalam artikel singkat ini saya akan desain sebuah 
filter, yaitu low pass filter dengan cut off frekuensi 1 KHz dengan 
tipe sallen-key chebychev orde 2. Dalam mensimulasikan 
rangkaian tersebut diperlukan sebuah model dan dibagi 
menjadi beberapa bagian, yaitu: spice3f5 analog models, 
pspice analog models, xspice analog models, sub-circuit 
models, dan digital models.
Spice3f5 analog models dan Pspice analog models, adalah 
sebuah model dalam spice yang terdiri dari komponen 
resistor, kapasitor, inductor, sumber tegangan dan sumber 
arus, line transmisi dan switch. Selain itu dalam tipe ini juga 
menyediakan model untuk semikonduktor seperti diode, BJTs, 
JFETs, MESFETs, dan MOSFETs.
Xspice analog models, merupakan model yang lebih spesifik 
seperti model gain, hysteresis, limit tegangan dan arus, dan 
sdomain transfer function.
Sub-circuit models, merupakan model yang ditujukan untuk 
rangkaian yanglebih kompoleks seperti amplifier, timer, Kristal, 
dll.
Digital models, merupakan model yang khusus untuk 
komponen digital seperti gerbang logika, register, counter, 
multiplekser, dll.

Schematic Diagram
Gambar 1 adalah gambar schematic low pass filter. Untuk 
simulasi kita gunakan operasional amplifier tipe LF351. Untuk uji 
coba filter, frekuensi diset 1 Khz dan 10 Khz dengan amplitude 
2 volt. Desain filter diset dengan frekuensi cut off sebesar 1 KHz, 
jadi frekuensi di bawah 1 KHz akan diloloskan sedangkan 
frekeuensi di atas 1 KHz akan diredam.

Hasil Simulasi
Gambar 2 adalah hasil simulasi terhadap analisis AC yang 
memberikan tanggapan frekuensi terhadap low pass filter. 
Dari hasil analisis AC terlihat bahwa frekuensi di bawah 1 KHz 
akan diloloskan sedangkan frekuensi di atas 1 KHz akan 
diredam. Semakin tinggi frekuensinya, output yang dihasilkan 
semakin kecil dan mendekati nol.

Gambar 3 dan Gambar 4 adalah analisis transient. Dalam 
simulasi ini kita tes untuk frekuensi 1 KHz dan 10 KHz. Untuk 
frekuensi 1 KHz, sinyal dapat diloloskan dengan baik, sinyal 
output stabil setelah 1 ms. Sedangkan untuk frekuensi 10 KHz, 
sinyal diredam hingga mendekati nol. Gambar 5 dan Gambar 
6 adalah parameter sweep pada transient analisis dan AC 
analisis. Parameter yang diubah-ubah adalah kapasitor C1 
dan C2.

irkuit
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PSD (Phase sensitive Detector) sangat penting untuk 
signal conditioning instrumentasi elektronik dan untuk 
komunikasi. Metoda ini digunakan untuk mendeteksi sinyal 
yang sangat kecil dan bahkan lebih kecil dari noise yang 
menganggu, tetapi khusus untuk sensor dengan eksitasi sinyal 
yang mempunyai frekuensi tertentu. Sebagai contoh adalah 
rangkaian untuk sensor ECT seperti terlihat pada Gambar 1. 

Tegangan eksitasi dapat ditulis dengan persamaan berikut.               )

(1)                       
Amplitudo adalah 18 Volt dengan frekuensi f = 500 Khz.

(2) 
Disini Cs1 dan Cs2 adalah stray capacitance yang bernilai 
konstan dan Cx adalah kapasitan yang akan diukur. Dengan 
menggunakan referensi signal yang fase dan frekuensi yang 
sama dan dengan amplitudo B sbb:                                               

(3)
 Maka hasil perkalian menjadi sbb:

(4)

Komponen sinyal pada bagian kanan mempunyai frekuensi 
lebih tinggi daripada bagain kiri, sehingga dengan 
menggunakan lowpass filter, maka persamaan diatas dapat 
ditulis kembali hanya pada komponen DC sbb:

(5)

Sebagai contoh signal yang akan dideteksi mempunyai 
variasi tegangan antara 0 hingga 10 mV dengan step 0.1 mV, 
sedangkan terdapat noise dengan nilai 50 mV (Gambar 2.). 
Oleh karena itu Signal to Noise Ratio (SNR) menjadi 0.2, untuk 
dapat mendeteksi dengan baik minimal SNR adalah 3. 
Dengan menggunakan metoda biasa, seperti amplifier dan 
filtering, maka akan sulit untuk mendeteksi signal yang akan 
diukur. Noise akan ikut menjadi besar jika menggunakan 
penguat biasa.  Gambar 2 adalah simulasi sinyal yang akan 
dideteksi dan noise. Terlihat amplitudo sinyal lebih kecil 
dibandingkan dengan amplitudo noise. Sedangkan 
campuran sinyal dan noise dapat dilihat pada gambar 3. 
Sinyal AC tenggelam pada sinyal noise, untuk mendeteksi 
maka diperlukan metoda PSD ini.

Sebagai contoh sinyal hasil perhitungan PSD dapat dilihat 
pada gambar 4. Sinyal pengkali (multiplier) harus mempunyai 
fase yang sama dengan sinyal sensor yang terdeteksi. 

Pada rangkaian ini diperlukan rangkaian delay untuk 
menyamakan fase. Amplitudo sinyal terlihat menjadi lebih 
tinggi menyerupai bentuk sinyal sinus dari asli sinyalnya. Sinyal 
yang berupa noise tidak ikut bertambah besar, oleh karena itu 
amplitude sinyal ECT ini dapat dengan mudah dihitung. Cara 
untuk menghitung perubahan amplitude sinyal kapasitansi ini 
dapat menggunakan peak-detector atau dengan rangkaian 
lowpass filter. 
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Phase Sensitive (Lock-in)
Detector (Simulasi MATLAB)
Wahyu Widada

irkuit

Artikel ini membahas simulasi Phase Sensitive Detector yang berguna untuk mendeteksi sinyal yang 
perubahannya sangat kecil bahkan lebih kecil dari noise (Signal to Noise Ratio SNR < 3).  Sistem 
instrumentasi dengan perubahan sinyal yang sangat kecil ini misalnya pada ECT Electrical 
capacitance Tomography, radio komunikasi, optics, dan lain-lain. Simulasi ini dilakukan dengan 
menggunakan software MATLAB dan akan diimplementasi dengan menggunakan prototipe untuk 
pembahasan artikel pada edisi berikutnya.
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. Dalam simulasi kali ini kita pilih lowpass filter untuk memproses 
sinyal DC-nya. Hasil perhitungan dengan lowpass filter dapat 
dilihat pada gambar 5 dibawah, terlihat sinyal DC pada nilai 
sekitar 0.5 Volt dari inputan sinyal ECT yang hanya 0.5 mVolt.

Prosedur seperti diatas dilakukan berulang-ulang dengan 
variasi amplitude sinyal ECT dari 0 hingga 10 mV

Hasil perhitungannya dapat dilihat pada gambar 6 berikut. 
Sumbu horizontal adalah amplitude input sinyal AC dan 
sumbu tegak adalah amplitude hasil perhitungan PSD. Terlihat 
hubungan kedua amplitude tersebut linier, sehingga proses 
algoritma PSD ini berhasil dengan baik untuk memperbesar 
amplitude sinyal ECT hingga level tegangan yang dapat 
dibaca dengan IC ADC (Analog to Digital Converter).

Rekomendasi Komponen Untuk PSD
Komponen elektronik untuk membuat prototipe antara lain 
adalah IC multiplier, IC lowpass filter. Pilihan komponen 
tersebut ada beberapa, dan yang dapat dengan mudah 
diperoleh adalah tipe MPY643 dan LTC1062 seperti terlihat 
pada gambar 6 dan gambar 7 dibawah.

Kesimpulan
 M e t o d a  P h a s e  S e n s i t i v e  D e t e c t o r  s a n g a t  
direkomendasikan untuk intrumentasi sinyal yang sangat kecil 
dibandingkan dengan noisenya, seperti pada aplikasi ECT. 
Proses algoritma PSD ini dapat direalisasikan dengan 
rangkaian analog maupun secara digital. Prototipe metoda 
ini akan dibuat dan diujicoba dengan menggunakan 
komponen IC yang akan ditulis dalam terbitan majalah 
berikutnya. Program MATLAB yang digunakan terlampir pada 
bagian akhir artikel ini.

PUSTAKA
1. en.wikipedia.org/wiki/Lock-in_amplifier
2. Datasheet MPY643, Texas Instruments.
3. Datasheet LTC1062, Linear Technology.
4. www.mathworks.com

%�Simulasi�Phase�Sensitive�Detector
Fs�=�500e+6;�%�frekuensi�sampling
tt�=�0.001;�%�maksimum�waktu��
t��=�0:1/Fs:tt;�%�sampling�waktu
f��=�500e+3;�%�500�KHz�sine�wave�
for�i=1:100;
ys�=�(1e-004*i)*sin(2*pi*f*t);�%�signal�ecvt
st�=�(0.5)*sin(2*pi*f*t);�%�signal�stray�cap
Am�=�0.001;�%�amplitudo�noise�
rn�=�Am*rand(1,length(t))-Am/2;�%�noise
y1�=�st�+�ys�+�rn;�%�signal�+�noise
y1�=�y1�-�st;�%�signal�dikurangi�stray
y2�=�100*sin(2*pi*f*t);�%�signal�referensi
y��=�y1.*y2;�%�multiplier�
data�=�lowpass(y,Fs,5e+3,1);�%�lowpass�filter�DC
d(i)=mean(data);
end

%----------Matlab Lowpass Filtering----%
function�newdata�=�
lowpass(data,samprate,cutoff,order)
if end�nargin==3�order=2;� ;�%�default�to�2nd�order
%�get�filter�paramters�A�and�B
[B,A]�=�butter(order,cutoff/(samprate/2));
%�perform�filtering
newdata�=�filtfilt(B,A,data);

irkuit
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Simulasi Nilai Kapasitansi untuk 
Objek Seri dan Parallel 

Menggunakan 
COMSOL Multiphysics 3.5

irkuit

Jumlah muatan yang tersimpan untuk setiap potensial listrik 
diantara dua plat atau lebih secara umum disebut dengan 
kapasitansi. Pada dua plat sejajar yang memiliki beda potensial 
listrik, nilai kapasitansi sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, 
yaitu: a) jarak antar plat; b) luas area plat; dan c) konstanta 
dielektrik atau permitivitas benda yang terdapat diantara dua 
plat tersebut. Nilai kapasitansi berbanding terbalik dengan jarak 
antar plat dan berbanding lurus dengan luas area plat dan 
konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik merupakan konstanta 
yang menggambarkan seberapa besar kemampuan sebuah 
benda menghambat fluks medan listrik untuk setiap muatan 
listrik yang diberikan terhadap benda tersebut. Dengan kata 
lain, ketika benda dengan nilai konstanta dielektrik yang tinggi 
terdapat diantara dua plat sejajar dengan beda potensial listrik 
tertentu, maka akan semakin besar jumlah medan listrik yang 
dihambat oleh benda tersebut, sehingga nilai kapasitansinya 
pun akan meningkat. 
Namun apa yang terjadi pada nilai kapasitansi pada plat sejajat 
jika terdapat dua benda dengan nilai konstanta dielektrik yang 
berbeda yang disusun secara seri atau paralel?  
Untuk menjawab fenomena tersebut, perlu dilakukan sebuah 
simulasi sederhana dengan menggunakan software COMSOL 
Multiphysics 3.5 dengan model geometri seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 1
Pada geometri tersebut diatur luas dan jarak antar plat dalam 
kondisi yang sama antara objek seri dan paralel. Objek yang 
digunakan memiliki konstanta dielektrik 40 dan 80 dengan 
volume yang sama. Setelah diatur kondisi-kondisi fisisnya, 
kemudian dilakukan proses meshing dan solving, kemudian 

didapatkan 
hasilnya 
seperti yang 
ditunjukkan 
pada 
Gambar 2 
berikut
Gambar 2 
menunjukan 
hasil plot 
dari medan 
listrik untuk 
kondisi objek seri 
dan paralel. Dari gambar tersebut 
terlihat bahwa besar vektor medan listrik (ditunjukkan oleh 
panjang tanda panah) pada kondisi objek seri tidak seragam. 
Pada nilai permitivitas tinggi (80), vektor medan listrik menjadi 

lebih kecil dibandingkan dengan permitivitas rendah (40).  

Hal ini menunjukkan adanya penghambatan medan listrik ketika 
melewati benda dengan permitivitas tinggi kemudian medan 
listrik menjadi lebih besar ketika melewati benda dengan 
permitivitas rendah. Untuk kondisi objek paralel, terlihat vektor 
medan listrik cukup seragam, ini berarti perubahan medan listrik 
hampir merata di semua area objek. Jika dihitung nilai 
kapasitansinya, untuk objek seri mempunyai nilai kapasitansi 
sebesar 2.83334e-11 F sedangkan untuk objek paralel sebesar 
3.187508e-11 F. 
Dari hasil simulasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa, perbedaan susunan objek terhadap plat sejajar 
menghasilkan distribusi medan listrik dan nilai kapasitansi yang 
berbeda. Untuk objek yang disusun secara paralel memiliki nilai 
kapasitansi yang lebih besar bila dibandingkan dengan objek 
yang disusun secara seri.

Almusfhi Saputra
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The 
Inventor



Alessandro Antonio Volta (1745-1827), 

seorang fisikawan Italia, menciptakan 

baterai elektrik –yang pertama kali 

memberikan aliran listrik kontinyu- dan 

kapas i tor .  Lahi r  dar i  ke luarga 

bangsawan di Como, Italia, Volta 

melakukan eksperimen elektronik 

pada usia 18 tahun. Penemuannya 

akan baterai pada 1796 merevolusi 

penggunakan listrik. Publikasi hasil 

karyanya pada 1800 menandai 

permulaan teori rangkaian elektronik. Volta menerima banyak 

penghargaan semasa hidupnya. Satuan tegangan atau beda 

potensial, volt, dinamakan sebagai penghargaan atas 

jasanya.

The Inventor

Georg Simon Ohm (1787-1854), seorang 

fisikawan Jerman, pada 1826 secara 

eksperimental menentukan hukum 

paling mendasar berkaitan dengan 

tegangan dan arus untuk sebuah resistor. 

Pekerjaan Ohm pada awalnya ditolak 

oleh kritikan. Lahir dari awal yang 

sederhana di Erlangen, Bavaria, Ohm 

menceburkan diri ke dalam penelitian 

elektronik. Usahanya menghasilkan 

hukumnya yang terkenal. Ia dianugerahi Copley Medal pada 

1841 oleh Royal Society London. Pada 1849, ia diberikan posisi 

Professor of Physics dari University of Munich. Untuk 

menghargainya, satuan resistansi dinamakan ohm.

Andre-Marie Ampere (1775-1836), 

seorang matematikawan dan fisikawan 

P e r a n c i s ,  m e l e t a k k a n  p o n d a s i  

elektrodinamika. Ia mendefinisikan arus 

listrik dan mengembangkan cara untuk 

mengukurnya pada 1820-an. Lahir di 

Lyons, Perancis, Ampere pada usia 12 

tahun menguasai Bahasa Latin dalam 

beberapa minggu, selagi ia sangat 

tertarik dengan matematika dan banyak 

karya terbaik matematika berbahasa Latin. Ia adalah ilmuwan 

brilian dan penulis ulung. Ia memformulasikan hukum 

elektromagnetik. Ia menciptakan elektromagnet dan 

ammeter. Satuan arus listrik, ampere, dinamakan dari dirinya.

Michael Faraday (1791-1867), seorang 

kimiawan dan fisikawan Inggris, 

mungkin merupakan eksperimentalis 

terbesar yang pernah hidup. Lahir 

dekat London, Faraday mewujudkan 

impian masa kecilnya dengan bekerja 

bersama kimiawan besar Sir Humphry 

Davy di Royal Institution, dimana ia 

bekerja selama 54 tahun. Ia membuat 

beberapa kontribusi di semua bidang sains fisik dan 

menetapkan istilah seperti electrolysis, anode, dan cathode. 

Penemuannya akan induksi elektromagnetic pada 1831 

adalah terobosan besar di dunia teknik karena hal itu 

menyediakan jalan untuk membangkitkan listrik. Motor listrik 

dan generator bekerja berdasarkan prinsip tersebut. Satuan 

kapasitansi, farad, dinamakan sebagai penghargaan 

Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894), 

seorang fisikawan eksperimentalis 

b e r k e b a n g s a a n  J e r m a n ,  

m e n d e m o n s t r a s i k a n  b a h w a  

gelombang elektromagnetik patuh 

pada fundamental hukum yang sama 

dengan cahaya. Peker jaannya 

mengkonfirmasi teori dan prediksi 

kenamaan dari James Clerk Maxwell 

pada 1864 bahwa gelombang tersebut 

eksis. Hertz dilahirkan di keluarga kaya di 

Hamburg, Jerman. Ia studi di University of Berlin dan menjalani 

program doktoral dibawah bimbingan fisikawan besar 

Hermann von Helmholtz. Ia menjadi professor di Karlsruhe, 

dimana ia memulai penelitian gelombang elektromagnetik. 

Hertz berhasil membangkitkan dan mendeteksi gelombang 

elektromagnetik; ia merupakan yang pertama kali 

menunjukkan bahwa cahaya adalah energi elektromagnetik. 

Pada 1887, Hertz pertama kali mencatat efek fotoelektrik dari 

elektron dalam struktur molekul. Walaupun Hertz hidup hanya 

sampai us ia 37, penemuannya akan gelombang 

elektromagnetik membuka jalan untuk penggunaan 

gelombang tersebut pada radio, televisi, dan sistem 

komunikasi lain. Satuan frekuensi, hertz, memuat namanya.

Nikola Tesla (1856-1943) adalah 

seorang insinyur Kroasia-Amerika yang 

penemuannya –diantaranya motor 

induksi dan sistem tenaga ac polyphase 

pertama- amat mempengaruhi  

penyelesaian debat ac vs  dc 

memenangkan ac. Ia juga berperan 

dalam adopsi 60 Hz sebagai standar 

sistem tenaga ac di Amerika Serikat. 

Lahir di Austria-Hungaria (sekarang 

Kroasia) sebagai anak pendeta, Tesla 

memiliki ingatan yang luar biasa dan ketekunan untuk 

matematika. Ia pindah ke Amerika Serikat pada 1884 dan 

pertama-tama bekerja unutk Thomas Edison. Pada saat itu, 

negara sedang mengalami “perang arus” dengan George 

Westinghouse (1846-1914) mempromosikan ac dan Thomas 

Edison kukuh memimpin pasukan dc. Tesla keluar dari Edison 

d a n  b e r g a b u n g  d e n g a n  W e s t i n g h o u s e  k a r e n a  

ketertarikannya pada ac. Melalui Westinghouse, Tesla meraih 

reputasi dan penerimaan akan pembangkitan, transmisi dan 

distem distribusi ac polyphase-nya. Ia memegang 700 paten di 

masa hidupnya. Penemuannya yang lain diantaranya high-

voltage apparatus (tesla coil) dan sistem transmisi nirkabel. 

Satuan rapat fluks magnet, tesla, dinamakan sebagai 

penghargaan atasnya. 

“I do not think there is any thrill that can go 

through the human heart like that felt by the 

inventor as he sees some creation of the brain 

unfolding to success or failed. . . Such emotions 

make a man forget food, sleep, friends, love, 

everything.” 

Nikola Tesla

irkuit
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A New and Fashionable Way to Combat Cancers
Converting Poisson’s electrical field distribution equation into an 
apparel for a new fashionable way of cancer therapy
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WORKSHOP 
PELATIHAN PCB ASSEMBLY 
PRODUKSI ELEKTRONIK
Royal 10 November 2013

WORKSHOP PELATIHAN PCB ASSEMBLY DI 
PRODUKSI ELEKTRONIK
Dalam rangka meningkatkan keahlian dan wawasan 
pada karyawan temporer Produksi Elektronik, 
tanggal 10 November 2013 telah diadakan kegiatan 
Workshop Pelatihan PCB Assembly yang bertempat 
di ruang Produksi Apparel. 
 Semangat untuk terus meningkatkan keahlian yang 
perlu dimiliki oleh masing-masing karyawan 
temporer di produksi elektronik khususnya adalah 
sangat penting, jelasnya. Ia menambahkan, untuk 
karyawan dan manajemen harus bisa melewati 
tantangan dalam poses pembangunan di produksi.
Pesan dari Dirut yang merangkap Direktur Produksi 
Dr. Warsito disampaikan juga dalam acara ini yang 
masih di San Fransisco pada saat itu, harapan agar 
terselenggara dengan lancar dan memberikan 
output yang optimal.
Kegiatan ini merupakan salah satu acara yang 
sudah diagendakan oleh Divisi RnD Produksi yang 
dipimpin oleh Rohmadi. Beliau berpesan bahwa 
acara ini adalah langkah awal pengembangan SDM 
khususnya di Divisi Produksi Elektronik diadakan 
dengan menghadirkan sumber pembicara dari 
internal perusahaan, diharapkan nantinya akan kita 
kembangkan menuju suatu workshop training yang 

menghadirkan sumber – sumber pembicara dari lembaga atau instansi yang lain, yang tentunya mempunyai pengalaman lebih jauh tentang 
industri yang bergerak di bidang produksi elektronik. Sehingga akan menambah banyak masukkan bagi proses manufaktur di PT.Edwar 
Technology dan memberi wawasan lebih, tidak hanya bagi proses produksi akan tetapi berdampak juga diperbaikan manajemen Divisi 
Produksi Elektronik. 
Ketua panitia workshop Amirrudin (RnD Development Elektronik) mengatakan, kegiatan ini dihadiri oleh 23 peserta yang terdiri dari 20 
karyawan temporer produksi elektronik, 2 Karyawan technical service dan 1 perwakilan dari produksi apparel.     
Arbai Yusuf (Departemen CEST) dan  Al Amin Saichul Iman (Staff RnD Produksi ) yang mengisi 2 sesi materi, memberikan penjelasan 
tentang pemahaman assembly PCB manual dan teknis pelaksanaan praktek penyolderan. Pelatihan penyolderan manual menjadi pokok 
bahasan dalam materi tersebut. Peserta dituntut dapat melakukan penyolderan komponen elektronik yang mempunyai ukuran berskala 
millimeter, tanpa terjadi cacat dan dilakukan sesuai aturan penyolderan yang sudah dibahas pada materi.   
Acara ditutup oleh ketua panitia workshop dengan disertai pemberian souvenir bagi peserta terbaik. Ahmad Lutfi Majid merupakan peserta 
terbaik saat itu, yang mempunyai status alumni magang di Produksi Elektronik.  







Figure 3. Sensor configuration. Figure 4. ECVT image of a healthy
 human brain activity

Figure 1. Principle of capacitance 
measurement of brain signal.

Figure 2. (a) Phantom with non-charged objects. 
(b) Phantom with an electrically charged object. 
(c) and (d) The respective ECVT reconstructed images.

1 1 1 1 1 1Warsito P. Taruno , Marlin R. Baidillah , Rommy I. Sulaiman , Muhammad F. Ihsan , Arbai Yusuf ,  Wahyu Widada , 
2Muhammad Aljohani  

Abstract� In this study, for the first time, we have used the ECVT technique, developed earlier for real-time and volumetric imaging of brain 
activity, to detect the presence of brain tumor. The ECVT sensor system measures the capacitance of electrical signals of the brain on the 
cortex, and generates a volumetric map of the brain activity on the cortex and inside the brain through a tomography image reconstruction 
algorithm based on a Neural-Network Multi-criteria Optimization Image Reconstruction Technique (NN-MOIRT). The ECVT is able to detect 
brain tumors through an examination of the brain functional abnormalities, as the tumors block the propagation of neuro-signals and cause 
abnormalities in the brain activity image. The ECVT sensor design has been optimized for the detection of the brain tumors in different 
sensitivity regions of the brain. Case studies have been carried out to five volunteers suffering from different brain tumors including 
ependymoma, oligodendroglioma, cranio- pharyngioma, germinoma pineal, and cerebellopontine angle tumors. Comparisons with their 
respective CT and MRI results have also been performed. The study has shown a great feasibility of the 4D imaging technique as a 
complementary alternative for a high speed non-radiation technique for brain cancer detection and functional imaging

1. Ctech Labs, Edwar Technology Co. Ltd., Jl. Jalur Sutera Kav.Spectra 23BC  No.10-12  Alam Sutera, Tangerang Selatan 15325 
Indonesia (corresponding author to provide phone: +62-21-2931-4862, fax: +62-21-2931-4861; email: wsito@yahoo.com).

2. Dept. of Nuclear Engineering, King Abdulazis University, Jeddah, Saudi Arabia (email: mjohani@kau.edu.sa). 

STEP 1: Capacitance measurement 

STEP 2: Reconstructing 3D permittivity distribution 
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