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Generator Sinyal 

Dr Ir Dina Maizana MT 

maizanadina@gmail.com 

Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan 
masing-masing sebelum kelas dimulai. 

Doa dimulai… 
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Jadwal Kandungan Jam 

Minggu-1 
Pendahuluan,  penyampaian kontrak kuliah, Konsep-konsep pengukuran, Kesalahan-
kesalahan pembacaan alat ukur 

Selasa 
(9.40-12.10 
wib) R. III.3 
 
Selasa 
(19.00-
20.30 wib) 
R. A.II.6  

Minggu-2 Satuan pengukuran dan besaran standar listrik, Nilai dan fungsi satuan 

Minggu-3 
Besaran listrik,  Alat ukur dengan termokopel,  besi putar,  elektrodinamis,  
elektrostatis dan induksi. 

Minggu-4 
Instrument  penunjuk  arus searah, Volt Ammeter DC, Prinsip kerja, Cara kerja, 
Penggunaan alat ukur DC 

Minggu-5 
Instrument arus bolak-balik,  Voltmeter elektrostatis, Prinsip Kerja,Cara kerja, 
Penggunaan alat ukur untuk AC 

Minggu-6 
Pengukuran daya, Wattmeter, Pengukuran daya tanpa Wattmeter, Type alat 
pengukur daya 

Minggu-7 
Penggunaan jembatan Wheatstone, Prinsip dari jembatan wheatstone,  Contoh dari 
jembatan wheatstone 

Minggu-8 UTS 

Minggu-9 Pengukuran dengan alat ukur oscilloscope 

Minggu-10 Generator sinyal 

Minggu-11 Alat-alat ukur digital 

Minggu-12 
Trafo Instrumentasi,  Trafo arus untuk alat ukur, Trafo tegangan alat ukur,  Kwh 
meter. 

Minggu-13 Transduser 

Minggu-14 Konversi Data analog ke digital 

Minggu-15 Sistem data akusisi 

Minggu-16 UAS 

Rencangan 
Pembelajaran 
Semester (RPS) 
Sem. A ta 2019/20 

CPMK  

• Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan generator sinyal 
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Fungsi Generator Sinyal 

• Alat ukur elektronik yang dapat membangkitkan 
gelombang dalam bentuk sinus,persegi empat dan 
bentuk gelombang lainnya sesuaidengan kebutuhan.  

• Alat ini juga dapat menghasilkan frekuensi tertentu 
sesuai dengan kebutuhan.  

• Dalam pengoperasiannya sebagai alat ukur elektronik 
(bersama Oscilloscope) menjadi alat utama dalam 
perawatan dan perbaikan perangkat audio-video. 

• Dalam konteks ini Function Generator dapat diatur 
untuk membangkitkan gelombang dengan frekuensi 
tertentu, ayunan gelombang sesuai kebutuhan, dan 
penghasil frekuensi. 

BAGIAN-BAGIAN FUNCTION GENERA 
TOR 
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1.Tombol Power : Power switch 
digunakan pada function generator. 

2. Power di indicator : LED digunakan 
untuk menandai ketika power 
diterapkan atau digunakan untuk 
function generator. 

3. Range Switch : Range switch ini terdiri 
dari 7 pushbuton yang berfungsi 
sebaai adjustment frekuensi dari 1 Hz 
s/d 1 MHz 

4. Tombol Function : Tiga tombol yang 
terhubung menyediakan pilihan 
bentuk gelombang yang diinginkan, 
seperti gelombang pulsa,segitiga, 
segitiga dan sinusoidal. 

 

5. Pengali (Multiplier) : Adalah 
potensiometer yang digunakan 
sebagai faktor pengali dengan 
range dangan kalibrasi yang 
tersedia 0,2 s/d 2,0 

6. Duty Kontrol ( Tugas Pengendali ) : 
Digunakan untuk mengkalibrasi 
gelombang output agar 
mendapatkan gelombang yang 
simetris. 

7. Pulse Invert : Sebuah pushbutton 
yang digunakan untuk 
membalikkan waktu simetris yang 
diset pada duty control. Berikut 
adalah setting invert switch dan 
duty control 

8. DC OFFSET (PULL ADJ) : Suatu DC OFFSET kendali disediakan untuk 
membiarkan DC tingkat bentuk gelombang OUTPUT yang untuk menjadi 
di-set seperti diinginkan. Tabel 2-2 di bawah menggambarkan pengaruh 
dari kendali DC OFFSET. Menjepit bentuk gelombang disebabkan oleh 
terlalu banyak amplituda dan terlalu banyak offset.  
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9. Amplitudo: pengatur amplitudo menyediakan 20db 
dariattenuation dari bentuk gelombang. 

10. ATT: ketika tombol ditekan di additor 20 db disediakan 
oleh pengendali amplitudo, maksimum dari 40db dari 
attenuation di output. 

11. Output: output system ini berupa gelombang persegi, 
segitga, sinus, ramp dan gelombang pulsa dari 20 Vp-p 

12. VCF input: input voltage controlled frequency (VCF) untuk 
frekuensi eksternal. 

13. Output pulsa: output pulsa adalah sinyal output TTL yang 
pantas mengendalikan IC TTL logic. 

14. Waktu ON dan OFF pulsa output sekitar 10 ns. Lebar 
pengulangan pulsa dapat diatur sedemikian rupa 
menggunakan range multiplier dan duty control. 
Kesimetrian pulsa gelombang output dikendalikan dengan 
cara pengesetan semua tabel. 

Karakter output function generator 

• Generator utama dan generatormodulasi 
memberikan 5 bentuk gelombang yang 
berbeda: 

1. Sinus 

2. Kotak 

3. Segitiga 

4. Ramp 

5. Pulsa 
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Output Gelombang sinus 

• Distorsi harmonik total (THD) gelombang sinus 
utama, termasuk gangguan dan harmonik, 
lebih kecil 0,5% dari 10 Hz hingga 50 kHz lebih 
besar 30dB dibawah dasarnya dari 50kHz 
hingga 13MHz. Distorsi gelombang sinus lebih 
kecil 2% THD dari 10Hz hingga 10kHz. 

Output gelombang kotak 

• Nilai RMS secara simetrik (50%) duty cycle) 
bentuk gelombang sama dengan nilai puncak. 
Waktu naik atau turun lebih kecil 18 ns antara 
10% dan 90% gelombang output kotak p-p. 
Simpangan dari pengaturan amplitudo akhir 
bentuk gelombang kotak setelah  overshoot, akan 
tidak lebih dari ±10% nilai akhir. Output 
Gelombang Segitiga Nilai RMS bentuk gelombang 
segitiga adalah 0,557 kali nilai puncak. Ramp 
segitiga menyimpang tidak kurang dari 1% dari 
nilai total puncak ke puncak ramp. 
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Ramp 

• Output ramp dapat diberikan dari generator 
utama dengan memilih bentuk gelombang 
segitiga dan mengatur knob kontrol simetri. 
Output ramp generator utama dapat diubah 
pada amplitudo dengan knob AMPLITUDO. 
Output ramp generator modulasi mempunyai 
amplitudo yang tetap, yang mana waktu slop 
dan retlace dapat diubah dengan knob SYM 
pada generator modulasi. 

 

Pulsa 

• Pulsa dengan perubahan amplitudo dari 0 V 
hingga 20 V p-p pada rangkaian terbuka, yang 
memungkinkan pada generator utama. 
Dengan cara ini memilih siklus tunggal  burst 
mengatur awal (start) pada titik nol (zero 
point) dengan knob TRIGGER PHASE, dan 
menentukan lebar pulsa dengan dial 
FREQUENCY . Output SYNC dapat <10nsec 
waktu waktu pulsa naik dengan mengubah 
simetri pada generator utama. 
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Thank you for coming 

• . 


