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ABSTRAK

Penguat linear/pengkondisi sinyal (amplifier) mempunyai fungsi utama sebagai penguat dan
pembentuk pulsa masukan dari penguat awal (preamplifier). Sinyal masukan dari penguat awal
(preamplier) berberbentuk pulsa eksponensia/, sedimgkan pulsa keluaran yang dihasilkan
penguat (amplifier) tersebut berbentuk pulsa Gaussian. Pada tulisan ini dianalisis pembentuk
pulsa dengan menggunakan pendekatan transformasi Laplace dan simulasi rangkaian dengan
software elektronik. Pendekatan transformasi ini menawarkan analisis dasar pembentuk
gelombang gaussian secara program kuadratik dengan masa/ah ketidaklinearan. Hal ini
diperlihatkan pada contoh numerik yang berkaitan dengan disain filter pembentuk pulsa tersebut.

Kala Kunci : Pengual Linear, Pulsa Gaussian, Transformasi Laplace

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF METEMA TIS pulse shaper GAUSSIAN LINEAR AMPLIFIER
INSTRUMENTA TlON IN DEVICE RADIOIMMUNOASSA Y. Linear amplifier / signal conditioner
(amplifier) has a primary function as an amplifier and pulse shaper amplifier of input from its
preamplifier. Initial input signal of the preamplifier is exponential pulse, while the output of the
amplifier is the Gaussian pulse. In this paper we analyzed pulse shaper using Laplace and
Fourier transform approach. This transformation approach offers basic design gaussian wave
shaper which is a quadratic program with nonlinearityproblem. It is shown in numerical examples
relating to the design of the pulse-shaping filter.

Keywords: Linear Amplifiers, Pulse Gaussian, Laplace and Fourier transform

PENDAHULUAN

R adiasi radioaktif tidak dapat dirasakan denganpanca-indera secara langsung, tetapi interaksi
antara radiasi dengan media terpilih yang

. __ dilalui radiasi pada daerah yang efektif memberikan
--.. pengaruhy~nindapai di'i'unakanuntuk'menentukan'

intensitas dan dalam beberapa hal menentukan
energi dari radiasi melalui penggunaan teknik
elektronika. Instrumentasi nuklir adalah

instrumentasi yang melibatkan penggunaan detektor
nuklir yang umumnya digunakan untuk pengukuran
atau pendeteksian gejala radioaktivitas. Sistem
instrumentasi nuklir [I] terdiri atas :

a. Sistem deteksi
b. Sistem tegangan tinggi
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c. Sistem penguat sinyal
d. Sistem pengolah sinyal
e. Sistem pencacah sinyal

Spektroskopi nuklir berfungsi untuk
menganalisis sumber radiasi atau radioisotop
dengan mengukur distribusi energinya, sedangkan
arnplifier . pada~" spektroskopi . nuklir'- berfungsi .-.--~"'-'
sebagai penguat pulsa keluaran dari detektor
sehingga dapat dibaca oleh penganalisa tinggi
pulsa. Amplifier mempunyai fungsi utama sebagai
penguat dan pembentuk pulsa masukan dari
Preamplifier. Sinyal yang dihasilkan berbentuk
Gaussian [2]. Agar pulsa ini dapat dianalisis
berdasar tingginya dengan daya urai yang
memadai maka diperkuat kembali sampai
keluarannya dalam orde beberapa volt. Penguat ini
merupakan penguat linear yang dilengkapi dengan
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perubahan penguatan (gain) secara diskrit
maupun kontinu serta pemilihan polaritas masukan
untuk dapat digunakan sebagai sinyal masukan
untuk pengolah sinyal.

Bedasarakan pemikiran tersebut perlu
dianalisa perancangan pembentukan pulsa dari
pulsa eksponential menjadi pulsa gaussian
secara matematis dan rancangan rangkaian
elektroniknya

TEORI
Dalam pengukuran suatu besaran fisis

selalu diperlukan beberapa komponen peralatan
yang membentuk suatu sistem. demikian pula untuk

melakukan pengukuran radiasi nuklir. Sistem

• Detekton'

pencacah radiasi merupakan sus1.1I1anperalatan yang
digunakan untuk mengukur radiasi nuklir. Susunan
tersebut terdiri dari detektor dan peralatan

penunjang. Peralatan penunjang yang digunakan
adalah sistem pencacah differential. Sistem
pencacah dlfferential hanya mengukur radiasi yang
mempunyai energi tertentu saja [3]. Sistem pencacah
ini digunakan untuk mengukur jumlah radiasi dalam
selang energi tertentu. Sebagai contoh. dua jenis zat
radioaktif yang berbeda akan memancarkan radiasi
dengan tingkat energi yang berbeda sehingga bila

ingin mengukur aktivitas salah satu zat radioaktif
tersebut maka diperlukan suatu sistem pencacah
diferensial. Konfigurasi sistem pencacah differential
adalah sebagai berikut.

Timer

Pulsa listrik yang dihasilkan oleh
detektor biasanya berbentuk pulsa
eksponensial yang sangat cepat rise time nya
dan sangat lambat fall-time nya [4]. Sangatlah
sukar untuk mendeteksi atau mengukur tinggi
pulsa yang berbentuk eksponensial

Gambar 1.1. Konfigurasi Sistem Pencacah Differential
ini. Amplifier mempunyai fungsi utama untuk
mengubah pulsa eksponensial menjadi pulsa
Gaussian dan memperkuatnya, bila diperlukan,
agar mempunyai tinggi dengan orde
Volt.Adapun bentuk pulsanya seperti Gambar
di bawah ini (modifikasi) [4] :

Detector Output

Amplifier Output

(I)

..-1i'" ~-~-a>

Time

Gambar 1.2: Bentuk pulsa eksponential dan Gaussian
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METODOLOGI

Penguat linear/pengkondisi sinyal
(amplifier) mempunyai fungsi utama sebagai
penguat dan pembentuk pulsa masukan dari
penguat awal (preamplifier). Sinyal yang
dihasilkan berbentuk Gaussian. Agar pulsa ini
dapat dianalisa berdasar tingginya dengan

daya urai yang memadai maka diperkuat
kembali sampai keluarannya dalam orde
beberapa volt. . Rangkaian pengkondisi sinyal
terdiri dari rangkaian Pole zero cancelation
(Pz) , rangkaian penguat dan rangkaian pulse
shapping [3]. Adapun diagram bloknya dapat
dilihat Gambar di bawah ini :

Pulsa

masukan

Rangkaian

Pole Zero Iq
Cancellation

Rangkaian
Penguat

Rangkaian
Pulse

Shapping
Pulsa

keluaran

Gambar2.1. Siok RancanganPenguat Linear

pulsa yang masuk dari pre amplifier berupa
pulsa berbentuk eksponential, amplifier
merubah pulsa tersebut sehingga keluaranya
menjadi Gaussian. Pembentukan pulsa ini
dilakukan dengan :
a. rangkaian pole zero cancellation digunakan

untuk menurunkan pulsa ekor panjang
dengan falltime yang sempit serta
membentuk sinyal keluaran akhir. Adapun
blok diagramnya dapat dilihat pada Gambar
2.2 di bawah ini :

Rangkaian

Pole Zero I-'~ .
Cancellation

Gambar2.2. Siok Diagram RangkaianPole Zero
Cancellation

Pulsa keluaran dari detektor merupakan
pulsa eksponensial yang berekor panjang.
Akibatnya ada undershoot dengan
amplitude kecil. Amplitudo akibat
andershoot ini akan memperburuk resolusi
energi. Pada penguat linear instrumentasi

_nuklic_.untulc menghHan9Kan.,,_.under.shoot...,••,",..•
tersebut sehingga dapat dioptimalkan
puncak resolusi dalam spectrum energi
digunakan rangkaian pole zero cancel/ation
Rangkaian pole zero cancellation dilakukan
dengan menambahkan resistor varia bel
secara paralel pada kapasitor pada
rangkaian clifferentiator penguat linear

b. Rangkaian Penguat Pulsa
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Rangkaian ini berfungsi untuk menaikkan
tinggi pulsa . Siok diagram rangkaian ini
dapat dilihat pad a Gambar 2.3 :

Rangkaian

Penguat Pulsa

Gambar 2.3. Siok DiagramRangkaianPenguat
Pulsa

Rangkaian penguat pulsa dilakukan dua kali
dengan menggunakan amplifier inverting.
Penguat pertama digunakan untuk
memperkuat sinyal agar optimal sehingga
tidak terjadi pulsa terpotong, tegangan yang
dihasilkan bertanda negatif. Tegangan
pembentukan pulsa berikutnya bertanda
positif dan dititik beratkan pada decay time
pulsa Rangkaian ini dibuat penguat yang
bervariasi dengan Rv1 sehingga bisa
disesuaikan dengan kebutuhannya.

c. Rangkaian Pulse Shapping
Rangkaian pulse shapping untuk
membentuk pulsa gaussian dengan
memperlambat rise time dan mempercepat

~.'_fall-time. Slok.diagramdapatterdapatpada
Gambar di bawah ini :

Roogk,;,n ] IPulse Shapping --+-

Gambar 2.4. Siok Diagram Rangkaian
Penguat Pulsa
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Pulsa keluaran dari rangkaian pole zero
concellation merupakan sebagai pulsa
masukan untuk rangkaian penguat pulsa ini.
Rangkaian ini disebut juga pulse shapping.
Rangkaian ini digunakan untuk memperkuat
sinyal agar optimal sehingga tidak terjadi
pulsa terpotong. Pembentukan pulsa dalam

rangkaian -ini dititik beratkan pada decay
time pulsa Rangkaian ini dibuat dengan
penguat yang bervariasi Rv1 sehingga bisa
disesuaikan dengan kebutuhannya. Adapun
rangkaian penguat linear instrumentasi
nuklir pada Gambar 2.5 :

Gambar 2.5. Rangkaian Penguat Linear Instrumentasi Nuklir

Vines) = 1~1ViR+ sCANALISA DAN PEMBAHASAN yaitu =

Analisis Matematis

Pulsa keluaran dari detektor
merupakan pulsa eksponensial yang berekor
panjang. Akibatnya ada undershoot dengan
amplitude keci!. Amplitudo akibat undershoot ini
akan memperburuk resolusi energy 4. Pada
penguat linear instrumentasi nuklir untuk
menghilangkan undershoot tersebut sehingga
dapat dioptimalkan puncak resolusi dalam
spektrum energi digunakan rangkaian pole zero
cancellation Rangkaian pole zero cancellation
dilakukan dengan menambahkan resistor
variable, yaitu Rv1 (Gambar 2.5) secara
parallel pada kapasitor pada rangkaian
differentia tor penguat linear. Rangkaian ini
untuk menghilangkan atau mengurangi pulsa
undershoot dengan menggunakan zero dalam
fungsi-- alih- yang· dinyatakan ~pada - fungsi····
transformasi Laplace[4], adapun analisis
rangkaiannya sebegai berikut :
Pada rangkaian pole zero cancellation resistor
ditinjau menurut hukum ohm i=V/R, dan
capsitornya menurut hukum ampere yaitu arus
pada time domainnya i(t)=CdV/dt sehingga I(s)
= sCV. Dengan demikian impedansi pada
resistor Z=R dan pada kapasitor Z = 1/sC.
Tegangan pre-Amp dinyatakan dengan Vin(s),
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Vines) = _1_ VisCR+1
Vi

= --.;.tT' dengan T = time constan pre-Amp.s or1

Dengan demikian transformasi Laplacenya

H(s) = vout(s). Dari hukum kirchoffVines)
didapatkan persamaan arus, yaitu :
Ie + lRz = lout dari hukum ampere dan
hukum ohm, maka

dq + 6V(t) = Vout(t).
dt Rpz R'

AV = Vinet) - Vout (t)
sehingga

Cd {V· () V ( )} + Vin(t)-Vout(t) _ Vout(t)- m t - out t ------ ---
dt Rpz R

dengan demikian

...-TCs +'~ +'~}Vout(S) = {cs'+ 2..} Vin(~)Rpz R Rpz

Untuk fungsi eksponensial masukannya adalah

Vi maka
Vines) = s+llr:1'

CS+1/Rpz ~

Vout(s) = cs+1/R+1/RPZ· s+l/r:l

Riswal HanafiSiregar, dkk.
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Pengamatan Pulsa

Analisis pengamatan pulsa dengan
memberikan frekwensi tetap, yaitu 1 kHz dan
tinggi pulsa diatur 10 mV. Adapun hasil
pulsanya dapat dilihat pad a osiloskop seperti
Gambar 3.1 di bawah ini :

1
---, dengan
s(1+0"3)t

demikian Vout = Vo(l- e~).
Fungsi Gaussian terbentuk dengan melakukan
konvolusi transformasi function fungsi
differential dan transformasi function fungsi
integral.

G = h(t) = ~* _1_cr-rc 1+T1 1+r2 '

a=1/d,b=1/T2
Untuk hasil konvolusinya dapat diketahui
dengan invers laplace, dengan persamaan

L-1 (_1_) * bL-1 (_l_)b = b e-at.e-bta+1 b+1 .

Sehingga time domain output signal
gaussiannya adalah

G = V = Vo_T_1_ { e-:1- e-r-t2 ]rl-r2

+1 •
. Vi S iR~=C

sehmgga Vout(s) = 1/ 1 ... 1/
s+ J r + / RpzC s+ J rl

dengan demkian pembatalan yang dilakukan
adalah RpzC = T

Untuk menghasilkan pulsa gausian secara
matematis keluaran pulsa tersebut adalah hasil
konvolusi rangkaian differentiator pada pole
zero cancellation dan rangkaian integrator pada
pulse shapping. Adapun rangkaian
differentiatomya sebagai tegangan masukan
yaitu:
Vinet) = Vc(t) + Vout(t) dengan

Vc(t) = q(t) • ~ = i· i = ~c 't J R '

sehingga
. T Vinet) = Vout(t) + T Vout(t).

Vout(r) T ..

Maka, -. -(-) = -, dengan demlklanVm t l+T

h(t) = _r .l+r

Adapun time domain output signalnya adalah :

Vout(s) = ~ Vin, sehinggal+TS

Vout(s) = H(s) = _T_3_Vin 1+a3'

Dengan demikian Vout = Vo e-tjr
Pad a rangkaian integrator didapatkan
persamaan
Vinet) = Vr(t) + Vout(t) dengan

Vr = iR, i = ~ dan q = C V , untukt
V - q R - CVout(t) Rr - - - --- makat t

Vr(t) = CRVout(t) = T Vout(t)

sehingga Vinet) = T Vout(t) + Vout(t).

Vout(:-) 1
Maka, --. -) = -, denganVin ',t, l+r1
h(t) = -l+r'
Adapun time domain output

Vout(s) = _1_ Vin,l+TS

. VoutlS) ( )sehmgga -.-'- = H s =v'ln

demikian

signal

dengan

Gambar 3.1. Hasil pengamatan Pulsa

Oari gambar diatas dapat diamati
perbandingan antara pulsa keluaran penguat

Riswal Hanafi Siregar, dkk.

awal dan penguat linear. Pada penguat awal
hasil pulsa pengukuran berupa pulsa berekor
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panjang, cepat, positif dengan tinggi maksimum
190 mV, fall time 20 I-Is,dan tegangan ripple ::;
10 mV. Sedangkan pulsa keluaran dari penguat
awal yang dihasilkan sesuai dengan rangkaian
besar fall time nya 17,4 I-Is,dan tinggi pulsanya
200mV.

Untuk menentukan besar fall time nya dapat
diketahui melalui persamaans T = RC dengan T

= waktu konstan (s), R = hambatan (m, C =
kapasitor (Farad). Dari rangkaian (Gambar 2.5)
besar hambatan R = 1 k~ dan kapasitor paralel
Cp = 1740 pF. Sehingga besar fall time nya T =
1 k~. 1740 pF= 17,4 I-Is. Dengan demikian
persentase ralat fall time nya dari yang
diharapkan secara rangkaian dan hasil pad a
osiloskop sebesar 13 %.

Adapun tinggi pulsa yang diinginkan
dari rangkaian dengan menentukan besar
penguatan amplifier inverting Pada rangkaian
penguat amplifier inverting (setelah dilakukan
penguat amplifier inverting sebelumnya seperti
pada Gambar 2.5 ) yaitu G = RB/R7,dengan R8
= 20 k~ dan R7 = 1 k~, maka penguatannya
20 kali. Dari inputan pulse generator tinggi
pulsa nya 20 mV sehingga penguatannya 20
kali, maka tinggi pulsa keluaran yang
diharapkan 200 mV. Sedangkan tinggi pulsa
yang dihasilkan 190 mV, sehingga ralat tinggi
pulsa dari yang diharapkan dengan yang
dihasilkan adalah 5 %.

Dari Gambar 3.1 di atas pulsa penguat
linear yang dihasilkan pada osiloskop berupa
pulsa Gaussian dengan lebar pulsa 5 IJS, fall
time 1,5 I-IS,rise time 1 I-Is dan tinggi pulsa 9
volt. Dari rangkaian penguat akhir pada
penguat linear (Gambar 2.5), secara teori yang
diharapkan fall time sebesar 1,65 I-ISdengan
kapasitor parallel Cp = 50 pF + 50 pF = 100 pF
dan hambatan paralel Rp = 3k3/2 = 1.65 k.
Adapun ralat persentase fall time nya sebesar 9
%.

Dari rangkaian juga secara teori rise
time yang diharapkan sebesar 1 IJs, dengan
hambatan paralel Rp = R1S.R1e1R1S+R16=0.5 k~
dan kapasitor paralel nya Cp = 100 pF + 100
pF = 200 pF. Dengan demikian rise time yang
diharapkan sama dengan rise time yang
dihasilkan .. ~.:_~__ ..__ .... ~.~. _ ..
Tinggi pulsa yang diharapkan dari penguat
akhir pada penguat linear sebesar 50 kali,
sedangkan inputan pulsanya 200 mV, sehingga
tinggi pulsanya menjadi 10 V. Dengan demikian
ralat persentase tinggi pulsanya sebesar 10%.

Linearitas Amplifier

Pulsa keluaran dari amplifier berupa
pulsa gaussian merupakan replika dari pulsa
masukan. Pulsa masukan tersebut telah
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dilakukan proses differensiasi dan integrasi.
Analisa linearitas amplifier dengan transformasi
laplace dapat dilakukan dengan differensiasi
dan integrasi.

Simulasi Rangkaian

Simulasi rancangan penguat linear
pencacah nuklir dilakukan dengan
menggunakan software Isis Proteus. Adapun
rangkaian simulasinya dapat dilihat pada
Gambar 2.5. Pulsa keluaran yang diamati pada
simulasi ini secara berurutan , yaitu pulsa
keluaran dari pulse generator, rangkaian
differentiator dengan polze zero cancaellation,
rangkaian penguat dan keluaran akhir
rangkaian pulse shapping. Pulsa pulsa
keluaran tersebut diperlihatkan pada Gambar
3.2 :

Gambar 3.2. Hasil Simulasi penguat Linear dengan
Proteus

Pada pulsa rangkaian differentia tor
diberi masukan berupa pulsa cepat berpolaritas
positip, baik pulsa yang berasal dari detektor
maupun dari pulse generator yang biasanya
dalam orde ::;20 mV. Hal ini diperlihatkan pulsa
pertama dari atas pada Gambar 3.2 . Pulsa
masukan tersebut berupa pulsa eksponential
dengan persamaan Vo = _r_ Vi. RangkaianTs+1
differentiator tersebut juga dilengkapi dengan
rangkaian pole zero cancelation yang
digunakan untuk menghilangkan/menekan
pulsa under shoot sehingga dapat diset pada
kondisi optimum' yaitu kondisi dimana pulsa 
under shoot tersebut diset sedekat mung kin
dengan ground. Pola pulsa tersebut berupa
eksponential dengan persamaan

~ 111
Vo = + 1; +1; . Misalkan -= --: + 1: makaS Ti r1 r n T

persamaan pulsa keluaran differentiatornya
secara matematis adalah V0 = _T_ Vi. Pola

rs+1
pulsa tersebut diperlihatkan pada Gambar 3.2
diatas dengan urutan kedua.

Riswal Hanafi Siregar,dkk.
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Keluaran dari pulsa differentiator
tersebut dikuatkan dengan tinggi pulsanya
menjadi ratusan mV (:5500 mY) dengan
menggunakan penguat inverting IC LM 118.
Penguat inverting yang dirancang ada dua,
penguat pertama fix gain sedangkan penguat
kedua variable gain dengan menggunakan
potensiaometer Rv2 pada Gambar 2.5 .
Adapun pola pulsanya diperlihatkan pada
Gambar 3.2 urutan ketiga dari atas. Keluaran
dari pulsa penguat inverting menjadi inputan
rangkaian pulse shapping. Pulse shapping ini
terdiri dari rangkaian integrator dan penguat
non inverting. Keluaran pulsa ini hasil
kompolusi rangkaian differentiator dengan
integrator menghasilkan pulsa Gaussian.
Adapun pe~amaanya ada~h

v-V' d ( -tid -tir2 )0- l-- e -e .rl-r2

KESIMPULAN

Dari analisa di atas untuk
menghasilkan pulsa gausian maka dilakukan
konvolusi transformation function fungsi
differential dan transformation function fungsi
integral. Persentase ralat fall time sebesar 13
% didapatkan dari fall time pengamatan pulsa
20 \Js dan fall time rangkaian 17,4 \Js. Adapun

Riswal Hanafi Siregar, dkk.

rise time dari rangkaian dan rise time dari
pengamatan pulsa sama yaitu 11-1s.
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