
1/13/2020 

1 

Sistem data akusisi 

Dr Ir Dina Maizana MT 

maizanadina@gmail.com 

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

Doa dimulai… 



1/13/2020 

2 

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 sistem data akusisi 

 

 

 



1/13/2020 

3 

SISTEM 
AKUISISI 

DATA (DAS) 

• Sistem pengukuran dan pencatatan data disebut sistem 
akuisisi data. 
 
•  Dua kegunaan utama dari sistem akuisisi data adalah: - 
1. Sistem instrumentasi atau pengukuran. 
2. Sistem perekaman. 
 
•  Ada dua jenis DAS: 
1. Sistem akuisisi data analog. 
2. Sistem akuisisi data digital. 

SISTEM AKUISISI DATA(DAS) 
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SISTEM AKUISISI DATA (DAS) 

DAS terdiri dari sensor individu dengan pengkondisian sinyal 
yang diperlukan, konversi data, pemrosesan data, 
multiplexing, penanganan data dan transmisi terkait, 
penyimpanan dan juga sistem tampilan. 

Untuk mengoptimalkan karakteristik sistem dalam hal kinerja, 
kapasitas penanganan dan biaya, sub sistem yang relevan 
dapat digabungkan bersama. 

Data analog umumnya diperoleh dan diubah menjadi bentuk 
digital untuk keperluan pemrosesan, transmisi, tampilan, dan 
penyimpanan. 

SISTEM AKUISISI DATA (DAS) 

Data dapat ditransmisikan dari jarak jauh (dari satu titik ke 
titik lain) atau jarak pendek (dari pusat tes ke PC terdekat). 
Ini dapat ditampilkan pada panel digital atau pada 
Cathode Ray Tube (CRT). 

Untuk mencocokkan persyaratan input dengan output 
sensor, beberapa bentuk penskalaan dan penyeimbangan 
diperlukan, dan dapat dilakukan dengan menggunakan 
amplifier / attenuators. 

Untuk mengkonversi informasi analog dari lebih dari satu 
sumber, transduser tambahan atau multiplexer digunakan. 
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SISTEM AKUISISI DATA (DAS) 
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Schematic block diagram of a General Data Acquisition System 
(DAS) 

SISTEM AKUISISI DATA (DAS) 

Karakteristik DAS tergantung pada sifat-sifat data analog dan 
pada pemrosesan yang dilakukan. 

Berdasarkan lingkungan, klasifikasi luas membagi DAS 
menjadi 2 kategori. 

I. Yang cocok untuk lingkungan yang menguntungkan - 
interferensi RF minimum dan induksi elektromagnetik - 
(aplikasi instrumen laboratorium, sistem pengujian untuk 
mengumpulkan informasi penyimpangan jangka panjang, 
instrumen uji kalibrasi tinggi, dll) 

II. Yang dimaksudkan untuk lingkungan yang bermusuhan 
(sistem kontrol pesawat, turbovisous dalam sistem tenaga 
listrik, sistem kontrol proses industri) 
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SISTEM AKUISISI DATA (DAS) 

Faktor-faktor penting yang menentukan konfigurasi dan sub 
sistem DAS: 
1. Akurasi dan resolusi 

2. Jumlah saluran yang akan dipantau 

3. Sinyal analog atau digital 

4. Saluran tunggal atau multichannel 

5. Tingkat pengambilan sampel per saluran 

6. Persyaratan pengkondisian sinyal dari setiap saluran 

7. Biaya 

SISTEM AKUISISI DATA (DAS) 

Berbagai konfigurasi umum meliputi: 
 

1.   Kemungkinan saluran tunggal 
Konversi langsung 
Pra-amplifikasi dan konversi langsung 
Sampel dan tahan, dan konversi 
Pra-amplifikasi, pengkondisian sinyal dan hal-hal di atas 

2.   Berbagai kemungkinan saluran 
Menggandakan output konverter saluran tunggal 
Multiplexing output dari sirkuit pegang sampel. 
Multiplexing input dari sirkuit pegang sampel. 
Menggandakan data tingkat rendah. 
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SISTEM AKUISISI DATA (DAS) 

Pengkondisian Sinyal pada Input 

Ini terutama digunakan untuk DAS, di mana sinyal sensor 
harus dinormalisasi dan difilter ke tingkat yang sesuai 
untuk konversi analog-ke-digital sehingga dapat dibaca 
oleh perangkat yang terkomputerisasi. 

Dua metode pengkondisian sinyal yang secara khusus 
berlaku dengan keunggulan DAS adalah: 
1. Konversi metrik rasio 

2. Konversi logaritma 

Single Channel DAS 

Terdiri dari pengkondisi sinyal yang diikuti oleh konverter 
analog ke digital (A / D). 

Keluaran dalam kata-kata kode digital termasuk indikasi 
rentang lebih jauh, informasi polaritas, dan keluaran 
status untuk menunjukkan kapan digit keluaran valid. 

A/D Converter Buffer 
Ke Komputer 
Cetak / 
Penyimpanan 

Konversi 
Perintah 
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Pengonversi Analog ke Digital digunakan untuk 
DAS  

• Biasanya dirancang untuk menerima perintah eksternal 
untuk mengkonversi dan menahan. 

• Untuk sinyal frekuensi rendah atau DC, seperti dari 
termokopel (terutama dengan adanya noise), konverter 
tipe kemiringan ganda sering digunakan. 

• Keuntungannya adalah ia memiliki kemampuan rata-rata 
linier dan memiliki respons nol untuk frekuensi yang 
secara harmonis terkait dengan periode integrasi. 

• Jenis konverter yang paling populer untuk aplikasi sistem 
data adalah tipe aproksimasi berturut-turut, karena 
mampu menghasilkan resolusi tinggi dan kecepatan tinggi 
dengan biaya sedang. 

Pra-amplifikasi dan Penyaringan 

• Untuk level sinyal yang rendah dibandingkan dengan 
persyaratan input, amplifikasi dapat digunakan untuk 
memunculkan level input agar sesuai dengan persyaratan 
input konverter, sehingga penggunaan optimal dapat 
dilakukan dalam hal akurasi dan resolusi. 

• Jika level sinyal di bawah 10 mV, atau ketika resolusi 14 bit 
atau 16 bit diperlukan, penggunaan penguat diferensial dapat 
menjadi kebutuhan. 

• Jika sinyal input hendaknya diisolasi secara fisik dari sistem, 
jalur konduktif diputus dengan menggunakan transformator 
berpasangan atau penguat isolasi optocoupled (biasanya 
menggunakan sumber tegangan tinggi, menara transmisi, 
aplikasi biomedis, dll). 



1/13/2020 

9 

Banyak saluran DAS 

1. Sistem Multipleks Analog Multi-Saluran 
• Sinyal analog individu diterapkan secara langsung atau 

setelah amplifikasi dan / atau pengkondisian sinyal, 
bila perlu, ke multiplexer. 

• Untuk pemanfaatan waktu yang paling efisien, 
multiplexer dibuat untuk mencari saluran berikutnya 
yang akan dikonversi sementara data sebelumnya yang 
disimpan dalam sampel / penampung dikonversi ke 
bentuk digital. 

• Ketika konversi selesai, garis status dari konverter 
menyebabkan sampel / penahan untuk kembali ke 
mode sampel dan memperoleh sinyal dari saluran 
berikutnya. 

• Setelah selesai, S / H beralih ke mode tahan, dan 
konversi mulai lagi untuk saluran berikutnya. 
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S/H A/D Buffer 

Logic To Computer 
or Data 
Transmission 
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2. Menggandakan Hasil Sampel / Tahan 

• Ketika sejumlah besar saluran harus dipantau pada saat 
yang sama (secara serempak) tetapi pada kecepatan 
sedang, teknik multiplexing output S / H sangat menarik. 

• Output S / H terhubung ke konverter A / D melalui 
multiplexer, menghasilkan pembacaan berurutan dari 
output. 

• Aplikasi yang mungkin memerlukan pendekatan ini 
termasuk pengukuran terowongan angin, eksperimen 
seismografik, radar dan sistem pengendalian kebakaran. 
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3. Multiplexing Setelah konversi A / D 

• Karena setiap konverter A / D ditugaskan ke saluran individual, 
laju konversi A / D hanya perlu secepat yang dibutuhkan untuk 
saluran itu, dibandingkan dengan laju yang lebih tinggi yang akan 
diperlukan jika digunakan sebagai multi saluran sistem 
multipleks analog. 

• Konversi paralel memberikan keuntungan tambahan dalam DAS 
industri di mana banyak pengukur regangan, termokopel, dan 
LVDT didistribusikan di area pabrik besar. 

• Data yang dikonversi ke bentuk digital digunakan untuk 
melakukan operasi logika dan keputusan. 
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4. Multiplexing Data Tingkat Rendah 

• Ini memungkinkan penggunaan penguat data tunggal 
berkualitas tinggi untuk menangani input tingkat rendah 
multichannel. 

• Multiplexing level rendah dapat menarik ketika sejumlah besar 
saluran (25), semuanya memiliki output level rendah, perlu 
digunakan pada kecepatan sedang. 

• Beberapa faktor harus dipertimbangkan untuk mencapai 
multiplexing level rendah. Pelindung mungkin harus digunakan 
untuk setiap saluran, dan masing-masing penjaga individu 
mungkin harus diaktifkan, sehingga penjaga digerakkan oleh 
mode umum yang berkaitan dengan saluran itu. 
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Berbasis Komputer DAS 

Bantuan DAS beroperasi dengan cara berikut. 
1. Tampilkan informasi secara instan, ringkas, mudah dimengerti dan 

dapat dibaca sehingga dapat dengan mudah diasimilasi. 

2. Tampilan variasi spasial dan waktu. 

3. Tampilkan parameter vital yang dikelompokkan bersama secara 
logis dan ringkas, sehingga tidak perlu melihat banyak instrumen 
yang tersebar. 

4. Tampilan grafis CRT menampilkan sub-sistem pabrik. 

5. Tampilkan tren pendek pada jangka panjang dan pendek, sesuai 
kebutuhan. 

Berbasis Komputer DAS 

6. Menganalisis data dan tunjukkan masalah prioritas 
tertinggi terlebih dahulu, dan tampilkan pesan panduan 
operator. 

7. Analisis data dan sajikan data yang diperoleh. 

8. Tampilkan alarm, menunjukkan kondisi operasi pabrik 
yang tidak normal pada CRT. 

9. Memberikan tren variabel analog pada perekam strip 
chart, dalam bentuk histogram pada CRT, dan 
menyediakan pembaruan dinamis parameter. 

10. Menghasilkan catatan tertulis dari semua acara operasi 
pabrik dan berbagai log pabrik. 

11. Sediakan rekaman urutan kejadian, kapan pun keadaan 
darurat terjadi. 
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Pengonversi Digital ke Analog (D / A) dan Analog ke 
Digital (A / D) 

• DAC melibatkan penerjemahan informasi digital 
menjadi informasi analog yang setara. 
• Misalnya. output dari sistem digital dapat diubah menjadi 

bentuk analog untuk menggerakkan pena perekam. 

• DAC juga dianggap sebagai perangkat decoding. 

• DAC biasanya merupakan bagian integral dari setiap 
ADC. 

• ADC digunakan untuk proses kebalikan dari mengubah 
sinyal analog menjadi sinyal biner yang setara. 

• ADC sering disebut sebagai perangkat enkode. 

• Masalah mendasar dalam mengubah sinyal digital menjadi 
sinyal analog yang setara (D / A) adalah mengubah tingkat 
tegangan n digital menjadi satu tegangan analog yang 
setara. 

• Pembagi resistif yang memiliki tiga input digital dan 
output analog ditunjukkan pada gambar 

 

 

 

 

 

• Dalam hal ini, asumsikan level digital 0 = 0V dan 1 = + 7V 

Jaringan Resistor Variabel 
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20 

21 
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Jaringan Resistor Variabel 

• Untuk input 001, outputnya adalah + 1V; sama 
untuk 010, outputnya +2V dan untuk 100, 
outputnya +4V. 

• Sekarang input digital 011 terlihat sebagai 
kombinasi sinyal 001 dan 010. 

• Jika + 1V dari 20 bit ditambahkan ke + 2V dari 21 
bit, outputnya adalah + 3V untuk input 011. 

• Oleh karena itu, tangga resistif harus melakukan 
dua hal untuk mengubah input digital menjadi 
output analog yang setara. 
1. 20 bit harus diubah ke + 1V, 21 bit ke + 2V dan 22 bit ke + 4V 
2. Tiga tegangan yang mewakili bit digital harus dijumlahkan bersama 

untuk membentuk tegangan output analog 

Con’t 

(Modified Millman’s Theorem) 

 

Dimana: 

V0, V1, V2,… .., Vn-1 adalah level tegangan input digital (0 
dan + V) dan n adalah jumlah bit input. 

0 1 2 1

0 1 2 1
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Contoh 5: 

Untuk pembagi resistif 5 bit, tentukan yang berikut ini 

 

     1. Bobot yang ditetapkan untuk LSB. 

     2. Bobot yang ditetapkan untuk LSB ke-2 dan ke-3. 

     3. Perubahan tegangan output karena perubahan 

         LSB, LSB ke-2 dan LSB ke-3. 

     4. Tegangan output untuk input digital 11011 dan 10110. 

         (Dengan asumsi 0 = 0V dan 1 = + 10V) 

Tangga Biner 
Tangga biner dibangun dari resistor yang hanya memiliki 
dua nilai dan dengan demikian mengatasi kerugian dari 
resistor berbobot. Ujung kiri tangga diakhiri dalam 2R, 
seperti yang ditunjukkan pada gambar 
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Tangga Biner 

• Asumsikan semua input berada di ground, mulai 
dari titik A, resistansi total yang memandang 
penghentian resistor adalah 2R (resistansi total 
yang memandang ke arah 20 input adalah 2R). 

• Dua resistor ini bergabung membentuk nilai R. 

Tangga Biner 

• Pada node B atau pada 21, input masih 2R 

 

 

 

 

 

 

 

• Pada node B atau pada 21, input masih 2R 
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Tangga Biner 

• Dari rangkaian sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa resistansi 
yang melihat ke belakang dari sembarang node ke arah terminating 
resistance atau out terhadap input digital adalah 2R. 

•   Kita dapat menggunakan ini untuk menentukan berbagai input digital. 
Asumsikan input digital 1000 

 

Tangga Biner 

Setelah penyederhanaan, kami mendapat: 
  

      Oleh karena itu: 
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Tangga Biner 

Untuk menentukan tegangan output karena MSB ke-2, 
asumsikan input 0100, seperti yang ditunjukkan pada gambar. 

 

Tangga Biner 

Setelah penyederhanaan, kami mendapat: 

 

                                                             Karena itu: 

 

 

 

 

 

Proses ini dapat dilanjutkan, dan dapat ditunjukkan bahwa 
MSB ke-3 memberikan tegangan output + V / 8, MSB ke-4 
memberikan tegangan output + V / 16 dan seterusnya.  
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Contoh 6: 

 Untuk tangga biner 5 bit, jika level inputnya adalah 0 = 0V dan 1 

= +10 V. Berapa tegangan output untuk setiap bit? 

 

PEREKAM 
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PEREKAM 

• Perangkat output yang memberikan output untuk 
catatan permanen disebut perekam 

• Umumnya memberikan catatan grafis variasi dalam 
kuantitas yang diukur, serta skala yang mudah terlihat di 
mana indikasi ditampilkan. 

• Perekaman biasanya memberikan indikasi instan untuk 
pemantauan pada saat yang bersamaan dengan 
membuat rekaman grafik. 

• Instrumen rekaman elektronik dapat dibagi menjadi tiga 
kelompok. 

Jenis Perekam 

1. Jenis termudah adalah hanya satu meter yang memiliki 
jarum penunjuk dan pena tulisan yang melekat pada 
jarum. Jenis ini disebut perekam galvanometer. 

2. Null atau perekam potensiometrik, beroperasi 
berdasarkan perbandingan self-balancing dengan aksi 
servomotor. Perekam ini pada dasarnya adalah sistem 
servo posisi responsif tegangan yang menggunakan 
motor untuk menggerakkan alat tulis bolak-balik 
melintasi selembar kertas. 

3. Perekam magnetik adalah pita magnetik tipis atau kawat, 
dimagnetisasi sesuai dengan sinyal yang bervariasi 
ketika pita melewati dengan cepat melintasi kepala 
perekam magnetik. 
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Perekam 

• Dua jenis perangkat rekaman: 
1. Analog 

2. Digital 

• Perekam analog dapat diklasifikasikan ke dalam dua 
kelompok: 

1. Perekam grafis 

2. Perekam magnetik 

• Ada tiga jenis utama perekam grafis: 
1. Perekam bagan garis 

2. Perekam bagan lingkaran 

3. Perekam X-Y 

 

Perekam Strip Chart 

• Perekam bagan garis adalah yang di dalamnya data adalah 
perekam pada gulungan kertas grafik yang bergerak terus-
menerus dengan kecepatan konstan 

• Perekam mencatat variasi satu atau lebih variabel 
sehubungan dengan waktu 

• Elemen dasar dari perekam strip chart terdiri dari: 
1. Sebuah pena (stylus) yang digunakan untuk membuat tanda 

pada kertas bergerak 
2. Sistem mengemudi pena (stylus) 
3. Gulungan panjang kertas grafik yang bergerak secara vertikal 
4. Bagan mekanisme penggerak kertas 
5. Sakelar pemilih kecepatan grafik 
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Aplikasi Perekam Strip Chart 

1. Perekaman Suhu - Perekam bagan strip dapat 
digunakan untuk memberikan catatan grafis suhu 
sebagai fungsi waktu. Ada dua metode utama yang 
digunakan untuk merekam suhu, metode termokopel 
dan metode resistensi. 

2. Rekaman Tingkat Suara - Seringkali diinginkan untuk 
mendapatkan catatan tingkat suara selama periode 
waktu tertentu, dekat jalan raya, bandara, rumah 
sakit, sekolah atau tempat tinggal. 

3. Recording Amplifier Drift - Transistor amplifier 
sensitif terhadap perubahan suhu. Perubahan suhu 
menyebabkan tegangan bias transistor berubah, 
sehingga mengubah titik operasi atau diam, 
umumnya dengan jumlah kecil. Perubahan titik ini 
disebut Drift. 

Perekam X-Y 

• Dalam sebagian besar bidang penelitian, sering 
kali nyaman untuk memetakan hubungan instan 
antara dua variabel [y = f (x)], daripada memplot 
setiap variabel secara terpisah sebagai fungsi 
waktu. 

• Dalam kasus seperti itu, perekam X-Y digunakan, 
di mana satu variabel diplot terhadap variabel 
lain 

• Dalam perekam X-Y analog, kepala penulisan 
dibelokkan dalam arah x atau arah y pada kertas 
grafik grafik tetap. 

• Kepala penulisan terdiri dari satu atau dua pena, 
tergantung pada aplikasi 
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Perekam Magnetik 

• Keuntungan utama menggunakan alat perekam 
magnetik adalah bahwa begitu data direkam, dapat 
diputar ulang dalam jumlah yang hampir tidak 
terbatas. 

• Periode perekaman dapat bervariasi dari beberapa 
menit hingga beberapa hari 

• Perekam yang dijelaskan sebelumnya memiliki 
respons frekuensi tinggi yang buruk 

• Perekam pita magnetik, di sisi lain, memiliki respons 
yang baik terhadap frekuensi tinggi, yaitu mereka 
dapat digunakan untuk merekam sinyal frekuensi 
tinggi. Oleh karena itu, perekam pita magnetik banyak 
digunakan dalam sistem instrumentasi 

Perekam Pita Magnetik 

• Alat perekam magnetik terdiri dari komponen 
dasar berikut 
1. Kepala rekaman 
2. Kepala magnetik 
3. Kepala mereproduksi 
4. Mekanisme transportasi pita 
5. Perangkat pengkondisian 

• Ada tiga metode perekaman pita magnetik 
yang digunakan untuk keperluan 
instrumentasi 
1. Rekaman langsung 
2. Rekaman FM 
3. Rekaman modulasi durasi nadi (PDM) 
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Keuntungan Perekaman Langsung 

Memiliki respons frekuensi yang luas, mulai dari 
50Hz-2MHz untuk kecepatan pita 3,05m / s. Ini 
memberikan bandwidth terbesar yang dapat 
diperoleh untuk perekam yang diberikan 
Membutuhkan sirkuit elektronik sederhana 
Memiliki respons dinamis yang baik dan mengambil 
kelebihan tanpa peningkatan distorsi. Secara umum, 
perekam instrumentasi memiliki rasio sinyal 
terhadap noise 22-30 db pada 1% total harmonic 
distortion (THD) 
Ini digunakan untuk merekam sinyal di mana 
informasi terkandung dalam hubungan antara 
frekuensi dan amplitudo, seperti analisis spektrum 
kebisingan 
Dapat digunakan untuk merekam sinyal suara 

Keuntungan Rekaman FM 

• Berguna terutama ketika komponen dc dari 
sinyal input harus dipertahankan 

• Memiliki rentang frekuensi yang luas dan 
dapat merekam dari tegangan dc hingga 
beberapa kHz 

• Tidak ada efek drop-out karena tidak 
homogenetik dari bahan rekaman 

• Tidak bergantung pada variasi amplitudo, dan 
secara akurat mereproduksi bentuk 
gelombang dari sinyal input 

• Digunakan secara luas untuk merekam 
tegangan yang berasal dari kuantitas non-
listrik, seperti gaya, akselerasi dan tekanan 

• Sangat berguna untuk multiplexing dalam 
sistem instrumentasi 
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Perekaman Data Digital 

• Keuntungan 
• Akurasi tinggi 
• Ketidakpekaan terhadap kecepatan pita 
• Penggunaan peralatan pengkondisian sederhana 
• Informasi tersebut dimasukkan langsung ke 

komputer digital untuk diproses dan dikendalikan 

• Kekurangan 
• Ekonomi rekaman buruk 
• Informasi dari transduser dalam bentuk analog, 

oleh karena itu konverter A / D diperlukan 
• Diperlukan mekanisme transportasi pita dan pita 

berkualitas tinggi 

Thank you for coming 

• . 


