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BAB III 

PERANCANGAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang perancangan dan realisasi dari perangkat keras 

dari alat peraga TDM-PCM. 

3.1. Gambaran Alat 

Alat peraga pada skripsi ini memiliki frekuensi sampling yang dapat divariasikan 

mulai dari 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 25 kHz, dan 50 kHz. Pada alat peraga terdapat switch putar 

untuk mengatur frekuensi sampling masukan pada sistem. Selain frekuensi sampling di atas, 

frekuensi pada low pass filter juga bisa diatur sesuai kebutuhan. Low pass filter sendiri 

terletak di ujung alat setelah proses ADC-DAC. Frekuensi low pass filter dapat diatur dengan 

memutar potensiometer pada alat peraga.  
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Gambar 3.1. Blok Diagram Keseluruhan Alat Yang Dirancang 

Gambar 3.1 menunjukan blok diagram keseluruhan alat yang dirancang. Secara 

umum alat yang di rancang terdiri dari multiplexing, ADC, PISO, SIPO, DAC, dan 

demultiplexing. Sinyal masukan 1 dan sinyal masukan 2 dimultiplexing dengan multiplexer. 

Multiplexer menggabungakan kedua sinyal masukan menjadi 1 sinyal. 1 sinyal keluaran 

multiplexer di konversi menjadi sinyal digital 8 bit dengan ADC. Shift Register PISO 

menyimpan 8 bit data keluaran ADC dan mengeluarkannya pada 1 jalur keluaran. Satu jalur 

transmisi kemudian disimpan dan dikeluarkan kembali menjadi 8 bit dengan shift register 

SIPO untuk kemudian diproses menjadi analog kembali dengan DAC. Demultiplexer 
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memproses sinyal keluaran DAC menjadi 2 kanal kembali. Kedua kanal keluaran 

demultiplexer diberi LPF untuk menghilangkan distorsi sinyal keluaran. 

3.2. Perancangan dan Realisasi Perangkat Keras 

Pada bagian ini  dijelaskan mengenai perancangan dan realisasi dari perangkat keras 

alat peraga. Perancangan perangkat keras yang akan dijelaskan meliputi rangkaian-rangkaian 

elektronika. 

3.2.1. Rangkaian ADC 

Rangkaian ADC ini dibuat dengan menggunakan IC ADC 0820. Rangkaian ADC 

bisa mengubah sinyal AC masukan menjadi kode biner 8 bit. Kode biner yang dihasilkan 

dapat dilihat dari lampu LED yang menyala. Masukan frekuensi sampling berupa sinyal 

clock dengan frekuensi beragam sesuai frekuensi sampling yang telah ditentukan.  

 

 

 

 

Gambar 3.2. Rangkaian Perangkat Analog to Digital Converter (ADC) 
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Gambar 3.3. Rangkaian ADC 0820 dengan Software Proteus 

Pada Gambar 3.2 dapat dilihat rangkaian terdiri dari IC ADC 0820. Pada rangkaian 

ADC juga terdapat tegangan reverensi (Vreff). Tegangan referensi ini digunakan sebagai 

pembatas tegangan masukan pada IC ADC 0820. Pada perancangan alat peraga ini tegangan 

referensi pada IC ADC adalah tegangan DC 5 V. Jadi pada ADC ini hanya bisa mengkonversi 

tegangan masukan pada range 0V – 5V. Untuk frekuensi sampling diberi masukan berupa 

sinyal clock. Sinyal clock tersebut dibuat dengan rangkaian astable multivibrator. Pada 

bagian bawah IC ADC terdapat 8 buah LED. Led ini berfungsi sebagai penanda konversi 

data digital dari IC ADC 0820. 

3.2.2. Rangkaian DAC 

Pada Gambar 3.4 memperlihatkan rancangan rangkaian DAC, rangkaian dibuat 

dengan gabungan antara rangkaian DAC dengan rangkaian op amp. IC DAC yang digunakan 

adalah DAC 0808 dan untuk op amp menggunaka IC UA741. Rangkaian DAC mengubah 

kode biner 8 bit keluaran dari SIPO dan mengonversikan menjadi arus. Op amp digunakan 

untuk mengkonversi arus menjadi tegangan keluaran DAC. 
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Gambar 3.4. Rangkaian Perangkat Digital to Analog Converter (DAC) 

 

Gambar 3.5. Rangkaian DAC 0808 dengan Software Proteus 

Gambar 3.5 memperlihatkan perancangan rangkaian DAC dengan software proteus. 

Masukan pada DAC berupa data digital 8 bit hasil dari konversi ADC. Berbeda dengan ADC, 

pada DAC ini tidak menggukanan sinyal clock sebagai sampling konversi data digital. IC 

DAC 0808 bekerja secara otomatis mengkonversi data digital yang masuk secara real time.  
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3.2.3. Rangkaian SIPO PISO 

Rangkaian PISO SIPO terdiri dari rangkaian PISO dan rangkaian SIPO. Rangkaian 

PISO mengubah 8 jalur biner keluaran dari ADC menjadi 1 jalur keluaran. Keluaran dari 

PISO diterima oleh rangkaian PISO dan mengubahnya menjadi 8 jalur kembali. Proses ini 

berfungsi untuk menerapkan sistem pengiriman data biner melalui 1 jalur. Rangkaian PISO 

menggunakan IC 74HC165. Sedangkan untuk rangkaian SIPO menggunakan IC 74HC595. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Rangkaian PISO-SIPO 
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Gambar 3.7. Rangkain PISO – SIPO dengan Software Proteus 

 Gambar 3.6 merupakan hasil perancangan rangkaian PISO SIPO. Dengan 

meggunakan software proteus rangkaian dibuat dan disimulasikan. Gambar 3.7 

memperlihatkan perancangan rangkaian SIPO – PISO dengan software proteus. Masukan 

data PISO berupa data 8 bit dari ADC masuk melalui terminal J3. Terminal J1 dan terminal 

J2 digunakan untuk memberikan masukan pendetak latch dan sinyal clock pada rangkaian 

PISO – SIPO. Keluaran rangkaian dari rangkaian berupa data 8 bit kembali keluar melalui 

terminal J4. 

3.2.3.1. Rangkaian Latch dan Clock 

Pada rangkaian PISO SIPO terdapat latch dan clock. Latch dan clock mempunyai 

fungsi yang berbeda pada PISO dan SIPO. Pada PISO latch berfungsi sebagai sinyal 

pendetak yang digunakan sebagai penanda data biner yang masuk mulai disimpan oleh IC 

dan kemudian clock akan menampilkan sinyal biner yang disimpan menjadi 1 jalur. 

Sedangkan pada SIPO latch masih digunakan untuk menyimpan data biner 1 jalur keluaran 

dari PISO dan clock digunakan untuk menampilkan data biner 8 bit menjadi jalur parallel 

kembali.  
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Gambar 3.8. Rangkaian Latch dan Clock 

 

Gambar 3.9. Rangkaian Latch dan Clock dengan software Proteus 
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Sinyal pendetak latch dibuat dari penggabungan rangkaian gerbang OR dan 

rangkaian IC 7474 JK Flip Flop. Untuk sinyal clock dihasilkan dari keluaran astable 

multivibrator yang dihubungkan pada gerbang NOT. Gambar 3.9 menunjukkan jalur 

rangkaian pendetak latch dan clock. Pada Gambar 3.9 dapat dilihat sinyal masukan berupa 

sinyal dari asteble multivibrator dihubungka pada terminal J1. Sementara keluaran berupa 

sinyal clock dan latch dapat dilihat pada terminal J2 dan terminal J3. Sinyal keluaran pada 

latch dan clock dapat dilihat pada Gambar 3.10. Sinyal latch ditunjukan Gambar sinyal warna 

biru dan sinyal clock ditunjukan oleh sinyal warna kuning.  

3.2.4. Rangkaian Astable Multivibrator 

Sebagai masukan frekuensi sampling pada ADC digunakan sinyal clock. Rangkaian 

clock dibuat dengan rangkian astable multivibrator. IC yang digunakan adalan IC NE555. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, rangkaian IC NE555 sebagai astable multivibrator 

dibuat dengan kesinambungan antara nilai resistor dan kapasitor yang diberikan. Astable 

multivibrator yang digunakan bekerja pada frekuensi 400 kHz, 80kHz , dan 8 kHz. Mengacu 

persamaan 2.17  nilai R dan C dapat dihitung dengan rumus: 

𝑓 =  =  
.

( ).

 

(3.1) 

Dari rumus di atas dimasukan variabel angka sebagai berikut: 

400.000 =  
,

( . . )
      

400.000 =  
,

( )
       

400.000 =  
,

( )
        

400.000 𝑥 3.000 𝑥 𝐶 =  1,44      

𝐶 =  
.

.
          

𝐶 =  12 . 10     
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 Mengacu pada perhitungan di atas, didapat nilai C untuk frekuensi 80 kHz 

dan 8 kHz. Hasil nilai C dapat dilihat di tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3.1. Hasil Perhitungan Nilai Kapasitor 

Frekuensi Nilai C 

400 kHz 1.2 x 10-9 Farad 

80 kHz 6 x 10-9 Farad 

8 kHz 60 x 10-9 Farad 

 

 

Gambar 3.11. Rangkaian Astable Multivibrator Frekuensi 400 kHz 
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Gambar 3.12. Rangkaian Astable Multivibrator dengan Software Proteus 

Pada Gambar 3.12 dapat dilihat jalur rangkaian dari astable multivibrator. pada 

rangkaian tersebut nilai 𝐶  merupakan varibel yang diubah untuk mengganti nilai frekuensi 

dari astable multivibrator. 

3.2.4.1. Rangkian Pembagi 2 Frekuensi 

Rangkaian pembagi 2 frekuensi digunakan untuk membagi frekuensi keluaran 

astable multivibrator menjadi setengahnya. Variasi frekuensi sampling pada sistem terdiri 

dari 5 variasi, yaitu : 50 kHz, 25 kHz, 10 kHz, 5 kHz, dan 1 kHz. Rangkaian pembagi 2 

frekuensi ini dipasangkan pada frekuensi 50 kHz dan 10 kHz. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan frekuensi sampling 25 kHz, dan 5 kHz. Selain itu rangkaian pembagi 2 

frekuensi ini juga digunakan pada multiplexer dan demultiplexer. Rangkaian pembagi 2 

frekuensi dibuat dengan menggunakan IC JK- Flip Flop 74LS74. 
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Gambar 3.13. Rangkaian pembagi 2 frekuensi 

 

Gambar 3.14. Rangkaian Pembagi 2 Frekuensi dengan Software Proteus 

 

Gambar 3.15. Keluaran Rangkaian Pembagi 2 Frekuensi 

Keluaran dari rangkaian pembagi 2 dapat dilihat pada Gambar 3.15. Pada Gambar 

3.15, sinyal berwarna kuning merupakan keluaran rangkaian pembagi 2 frekuensi dan sinyal 

berwarna kuning merupakan masukannya. 
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3.2.4.2. Rangkaian Pembagi 8 Frekuensi 

Rangkaian pembagi 8 frekuensi ini digunakan untuk membagi frekuensi keluaran 

dari astable multivibrator sebelum masuk ke rangkaian ADC sebagai frekuensi sampling. 

Penurunan nilai frekuensi ini diperlukan agar data biner hasil sampling bisa dikirimkan 

melalui 1 jalur oleh PISO dan ditangkap kembali oleh SIPO. Nilai 8 pada pembagi ini didapat 

karena data biner keluaran berupa 8 bit kode biner. Rangkaian pembagi 8 ini sama seperti 

rangkaian pembagi 2, namun pada rangkaian ini IC JK Flip-flop dibuat rangkap 3 sehingga 

nilai frekuensi bisa berkurang hingga 8 kali dari frekuensi semula. 

 

Gambar 3.16. Rangkaian Pembagi 8 Frekuensi 

 

Gambar 3.17. Rangkaian Pembagi 8 Frekuensi dengan Software Proteus 

 

Gambar 3.18. Keluaran rangkaian pembagi 8 frekuensi 
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Gambar 3.18 memperlihatkan keluaran dan masukan dari rangkaian pembagi 8 

frekuensi. Gambar sinyal berwarna kuning merupakan keluaran dari rangkaian, sementara 

sinyal berwarna biru adalah masukannya. 

3.2.4.3. Rangkaian Anti Bounce  

Sinyal clock dari astable multivibrator tidak bisa selalu sempurna high dan low. 

Oleh karena itu harus ditambahkan rangkaian anti bounce untuk meredam distrosi pada 

sinyal clock tersebut. Rangkaian anti bounce ini dibuat menggunakan gerbang NAND dan 

resistor 1k ohm. 

 

Gambar 3.19. Rangkaian Anti Bounce dengan Software Proteus 

Gambar 3.19 menunjukan Gambar jalur dari rangkaian anti bounce. Masukan 

berupa sinyal clock dari astable multivibrator dihubungkan ke anti bounce pada terminal J8. 

Sementara untuk keluaran dari rangkaian dilihat pada terminal J9. 

3.2.5. Rangkaian Multiplexer – Demultiplexer 

Rangkaian multiplexer ini berfungsi menggabungkan sinyal masukan sebelum masuk 

ke ADC. Sementara demultiplexer berfungsi memisahkannya kembali di akhir sistem. 

Demultiplexer sendiri dipasang setelah rangkaian DAC. Multiplexer dan demultiplexer ini 

dibuat dengan IC 40HC51. IC 40HC51 sendiri berfungsi seperti analog switch. 
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Gambar 3.20. Rangkaian Multiplexer dan Demultiplexer 

 

Gambar 3.21. Rangkaian Multiplexer-Demultiplexer dengan Software Proteus 

Untuk multiplexer, pada Gambar 3.21 terminal J2 dan J1 digunakan untuk memberi 

masukan sinyal dari kanal 1 dan 2. Sementara untuk keluaran berupa sinyal yang sudah 

dimultiplexer  keluar pada terminal J4. Terminal J3 pada rangkaian digunakan untuk 

memberikan masukan sinyal clock yang berfungsi sebagai kontrol dari rangkaian ini. 
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3.2.6. Rangkaian Low pass filter 

Rangkaian LPF yang digunakan merupakan rangkaian LPF RC. Karena itu, 

komponen yang digunakan merupakan resistor dan kapasitor. Untuk resistor yang digunakan 

merupakan resistor potensio meter yang dapat diubah nilai hambatannya. Perubahan nilai 

resistor mempengaruhi nilai frekuensi dari LPF. Nilai potensiometer yang digunakan adalah 

dengan rentang 20k – 100k dan untuk nilai kapasitor yang digunakan bernilai tetap 10 nF. 

 

Gambar 3.22. Rangkaian LPF dengan Potensiometer 100 kOhm 




