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Materi buku mengulas tentang desain rangkaian elektronik terpadu pada sebuah
microchip.Aplikasi rangkaian adalah membuat desain unit analog Elektrokardiograph yang
diintegrasikan dalam satu buah IC (Integrated Circuit).
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Pendahuluan

P

enyakit jantung saat ini telah menjadi suatu penyakit yang paling mematikan di
dunia. Meskipun angka kejadian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD)
di Indonesia belum ada data yang akurat namun bila ditinjau data di Amerika
Serikat, pada tahun 1996 dilaporkan hampir terdapat 60 juta penderita atau
mencapai 1 dari 5 penduduk Amerika Serikat menderita penyakit jantung. Kematian akibat
PJPD di seluruh Amerika Serikat pada tahun 1996 mencapai 959.227 penderita, yakni 41.4%
dari seluruh kematian. Setiap hari 2600 penduduk meninggal akibat penyakit ini.Meskipun
berbagai pertolongan mutakhir telah diupayakan, namun setiap 33 detik tetap saja seorang
warga Amerika meninggal akibat penyakit ini [Sutanto and Saputra, 2009].
Menurut Ratna Adil, [Adil, 2009] pada tahun 2005, diperkirakan sekitar 17.5juta
penduduk di Indonesia meninggal karena PJPD.7.6 juta kerena penyakit jantung dan 5.7 juta
karena penyakit stroke.Angka tersebut merupakan 30% dari angka kematian di Indonesia.
Data survey sosial ekonomi nasional (susenas) 2004 menunjukkan diantara penduduk
indonesia umur ≥ 15 tahun, prevalensi sakit jantung (angina pectoris) berdasarkan informasi
pernah didiagnosis sakit jantung oleh ahli medis selama hidupnya sebesar 1.3% dan yang
pernah diobati sebesar 0.9%. Pengalaman sakit jantung (angina pectoris) menurut gejala
dilaporkan oleh 51 per 1000 orang umur ≥ 15 tahun dimana 93% diantaranya tidak tercakup
oleh sistem pelayanan kesehatan.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan penyakit jantung adalah
dengan pemantauan kondisi kesehatan jantung secara rutin dengan menggunakan alat yang
disebut Elektrokardiograf.
Elektrokardiograf (EKG) adalah suatu gambaran dari arus elektrik yang dihasilkan
oleh otot jantung selama satu denyut jantung.EKG menyediakan informasi kondisi
jantung.EKG dibuat dengan menerapkan elektroda pada komponen badan untuk mengambil
sinyal kecil dari tubuh kepada monitoring instrumen.Standard EKG memungkinkan untuk
pembandingan sinyal seperti diambil dari tiap orang dengan kondisi normal dan kondisi
kelainan pada jantungnya.
Saat ini, cukup banyak dijual EKG portabel, namun kebanyakan desain EKG masih
berbentuk diskret, artinya EKG tersebut belum terintegrasi dalam satu Chip. Dalam penulisan
ini, akan dibahas EKG yang terintegrasi dalam satu CHIP.

Gambar 1 Blok Diagram Penelitian Lengkap
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Dari Gambar 1 diatas, penelitian secara keseluruhan meliputi pembuatan desain EKG hingga
kompresi data.Pada penulisan ini, hanya dibatasi pada pembuatandesain System on Chip
EKG yang meliputi pembuatan desain penguat awal(PreAmp), desain Low Pass Filter dan
desain ADC.Rangkaian Driven Right Leg (DRL) dibuat dengan memanfaatkankomponen
yang ada di pasaran.
Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang System on Chip (SoC) EKG,
antara lain Shuen Yuh Lee dan Alex Wong.Terdapat beberapa hal yang dipakai sebagai acuan
penelitian.
Berdasar penelitian Lee [Lee and Cheng, 2009] frekuensi acuan yang dijadikan
sebagai masukan EKG antara 0.1 Hz hingga 250 Hz, sedangkan amplitudo dari 100 µV
hingga 4 mV: Kelebihan penelitian tersebut adalah kecepatan ADC didesain hingga mampu
mensampling frekuensi hingga 10 KHz. Kelemahannya adalah masih banyak komponen yang
didesain secara diskret dan area layout yang dihasilkan cukup besar, yaitu 0.255 mm 2.
Pada penelitian Wong [Alex Wong and Choy, 2006], digunakan penguat
instrumentasi sebagai penguatan awal. Penguat instrumentasi tersebut diintegrasikan dengan
rangkaian Driven Right Leg (DRL) yang bertujuan mendeteksi potensial refrensi RL atau LL.
Kelebihan penelitian adalah ditambahkannya metode penggeseran level DC supaya
amplitudo minimal EKG bisa dicuplik oleh ADC. Kelemahannya adalah masih dilakukannya
penguatan lagi setelah filter. Hal ini bisa mengakibatkan penguatan noise pada signal EKG.
Berdasarkan pada hasil kedua penelitian tersebut, maka dapat diperoleh karakteristik
penelitian yaitu didesain penguat awal menggunakan penguat instrumentasi dengan gain 60
dB supaya level amplitudo sampling minimal bisa dicuplik ADC. Bandwidth frekuensi
terletak antara 0,1 Hz hingga 250 Hz. Berdasarkan pada kriteria bandwidth, maka hanya
frekuensi dibawah 250 Hz yang akan dicuplik, sedangkan frekuensi diatasnya akan diredam,
sehingga tipe filter yang didesain adalah low pass filter dengan frekuensi cutoff sebesar 250
Hz. Output filter masih berupa data analog. Supaya data EKG bisa dimanipulasi, maka
diperlukan ADC.
Fungsi nyquist menyatakan bahwa dalam satu kali proses kuantisasi, minimal 2 kali
frekuensi sampling dicuplik, sehingga ADC didesain minimal memiliki kecepatan 2 kali
sampling [Gray, 2006]. Semakin banyak sampling yang bisa dicuplik, maka ADC akan
semakin bagus, tetapi area layout yang dibutuhkan juga semakin besar. Frekuensi signal EKG
maksimum 250 Hz, sehingga tidak diperlukan ADC dengan kecepatan tinggi, tetapi yang
dibutuhkan adalah ADC dengan resolusi yang tinggi. Permasalahannya adalah bagaimana
memilih topologi ADC yang tepat untuk EKG.
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Bab 1. Sinyal Listrik Elektrokardiograph

E

lektrokardiograf (EKG) adalah peralatan medis yang digunakan secara luas untuk
mengukur aktivitas elektris dari jantung dengan mengukur perbedaan biopotensial
dari bagian luar tubuh.Sebuah EKG dapat digunakan untuk mengukur denyut jantung,
mendiagnosis adanya infark mikroad yang sedang berkembang, mengidentifikasi aritmia dan
efek dari obat dan peralatan yang digunakan pada penanganan jantung.
Elektrokardiograf atau sinyal EKG merupakan sinyal ac dengan bandwith antara 0,1
Hz sampai 250 Hz. Sinyal ECG normal seperti pada Gambar 1.1 terdiri atas sebuah
gelombang P, gelombang QRS dan gelombang T [Sahoo, 2011, Chung and Lie, 2006]. Besar
amplitudo dari Sinyal EKG bervariasi tergantung pada pemasangan elektroda dan pada
kondisi fisik dari pasien. Variabel-variabel klinis yang penting dari sinyal EKG antara lain
amplitudo dan durasi waktu. Variasi dari tanda-tanda tersebut dapat mengindikasikan sebuah
penyakit.
Gambar 1.1 menunjukkan pembentuk sinyal EKG yang berasal dari kontraksi otot
jantung.Jantung dapat digambarkan sebagai 2 pompa.1 pompa (sisi kanan) mengirim darah
ke paru-paru menjadi beroksigen serta menghilangkan produkproduk limbah (CO 2). Satu
pompa lainnya (sisi kiri) mengirimkan darah ke seluruh sirkulasi sistemik untuk
mengoksidasi semua sel di dalam tubuh.Berat jantung antara 7 hingga 15 ons (200-425 gram)
dan sedikit lebih besar dari ukuran kepalan tangan.Jantung terletak antara paru-paru di
tengahdada, di belakang dan sedikit ke kiri dari tulang dada (sternum).
Jantung memiliki 4 ruang.Dua ruang atas disebut atrium kiri dan kanan, dan dua
kamar bawah disebut ventrikel kiri dan kanan.Septum (dinding otot) memisahkan atrium kiri
dan kanan dengan ventrikel kiri dan kanan.Ventrikel kiri adalah bagian jantung terbesar,
sehingga cukup kuat untuk mendorong darah melalui katup aorta dan mengalirkannya ke
tubuh.

Gambar 1.1 Sinyal listrik pada aktifitas jantung
Gelombang P menunjukan depolarisasi pada otot-otot atrial, gelombang komplex QRS
merupakan hasil gabungan repolarisasi otot otot atria dan depolarisasi ventricules yang terjadi
3

pada waktu yang hampir bersamaan. Selang waktu dari P – Q menunjukan waktu delay
didalam fiber-fiber didekat node AV. Gelombang ini selanjutnya akan direkam oleh
Electrocardiograf. Beberapa nilai amplitude dan durasi normal yang penting pada parameter
EKG dapat terlihat pada tabel 1.1.
Tabel 1.1 Nilai rata rata Amplitudo dan durasi normal ECG

Gambar 1.2 dibawah memberikan informasi pendekatan rata rata signal EKG untuk orang
dewasa sehat pada kondisi normal (tidak sedang melakukan aktifitas/olah raga).

Gambar 1.2 Bandwidth vs Amplitudo signal EKG
Menurut Kumar et al, aktifitas frekuensi jantung dapat diklasifikasikan menurut usia
diberikan pada tabel 1.2 dibawah [Kumar and Kotnana, 2012]:
Tabel 1.2 Frekuensi detak jantung berdasarkan usia
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1.1. Aktifitaskelistrikanjantung
Sinyal biopotensial timbul karena aktifitas elektrik jantung yang berasal dari simpul
Sino Atrial (SA). Simpul ini dalam keadaan normal akan menghasilkan pulsa-pulsa listrik
secara periodik dengan frekuensi antara 60 – 100 kali tiap menit [Sahoo, 2011]. Distribusi
sistem penghantaran sinyal pada jantung melibatkan bagian-bagiab tertentu pada organ
tersebut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.3 berikut:

Gambar 1.3 Organ jantung dan bagian-bagiannya
Rangsangan pulsa pemacu dari SA Node (1) akan menyebar ke seluruh dinding
atrium hingga mencapai jaringan Atrio Ventricular (AV) Node (2). Fungsi simpul AV ini
adalah untuk menunda pemicu pulsa agar darah dapat terlebih dahulu mencapai ventrikel
sebelum rangsangan listrik ditransmisikan ke dinding. Dari simpul AV, rangsangan akan
dirambatkan menembus penghambat Fibrus AV ring, ke daerah ventrikel melalui jaringan
yang disebut bundle of His (3) yang selanjutnya dibagi kedalam right and left Bundle
Branches (4). Setelah itu pulsa secepatnya disebarkan melalui Purkinje Fibers (5) ke otot
pada kanan dan kiri Ventrikel, dan menyebabkan kedua dinding ventrikel tersebut
berkontraksi secara bersamaan untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan paru-paru.
Pulsa elektrik tersebut kemudian menyebar keseluruh jaringan otot sampai ke
permukaan kulit tubuh. Pada permukaan kulit tubuh inilah nantinya elektroda akan
ditempatkan untuk mengetahui defleksi dari aktifitas sel-sel jaringan otot tersebut.
Pada keadaan tenang, permukaan dinding serabut otot akan bermuatan positip (+),
sedangkan dibagian dalam bermuatan negatip (-). Bila terjadi suatu rangsangan pada salah
satu ujung serabut otot, maka akan terjadi perubahan permeabilitas pada serabut sel,
akibatnya daya pemisah muatan listrik antara permukaan dan bagian dalam sel akan
berkurang, sehingga muatan-muatan tersebut akan saling meniadakan. Keadaan ini disebut
sebagai depolarisasi.
Pada keadaan ini akan terjadi perubahan potensial pada sel. Setelah proses
depolarisasi selesai, maka pada seluruh permukaan serabut otot tidak terdapat muatan listrik,
sehingga kembali ke keadaan yang disebut sebagai keadaan isoelektrik. Akibat serabut otot
yang terdepolarisasi maka otot tersebut akan berkontraksi, kemudian sel otot akan kembali ke
keadaan semula dimana muatan listrik pada serabut otot secara berangsur-angsur akan disusul
5

kembali seperti semula, yaitu permukaan selaput otot bermuatan positip dan bagian dalamnya
bermuatan negatip. Keadaan ini disebut sebagai repolarisasi.
Bila proses depolarisasi dan repolarisasi dimulai pada tempat dan arah yang sama,
maka beda potensial antara ujung-ujung serabut memberikan defleksi yang berlawanan
arahnya (depolarisasi menunjukkan defleksi positip dan repolarisasi menunjukkan defleksi
negatip). Sebaliknya, bila arah rambatan depolarisasi dan repolarisasi berlawanan, maka arah
defleksi biopotensial akibat proses depolarisasi dan repolarisasi akan sama.
Defleksi biopotensial yang disebabkan oleh proses depolarisasi dan repolarisasi pada
otot jantung bentuknya akan berbeda beda tergantung letak elektroda pada kulit. Akan tetapi
secara umum terbentuknya sinyal ECG ini dapat dijelaskan berdasarkan urutan fase
depolarisasi dan repolarisasi otot jantung dalam siklus kerja jantung.
Untuk mendapatkan sinyal jantung manusia dilakukan dengan cara menempelkan
elektroda (lead) di tubuh manusia. Elektroda sendiri bermacam macam bentuknya.Tiap
elektroda diberikan warna untuk membedakan letak dan mempercepat pemasangan pada
pasien.Jenis sadapan dan jumlah penempelan ada macam-macam tapi untuk alat perekam
ECG sekarang ini rata rata menggunakan jumlah sadapan yang lengkap semua dilakukan
pengukuran. Standartjumlah lead yang dipasang adalah 12 hingga 15 untuk ECG diagnosik
dan sedikitnya3 sampai 5 sadapan untuk monitoring procedur [Ryabov and Erward,
2006,McFee and Johnston, 2012].
Terdapat 3 jenis sadapan pada sistem EKG, yaitu sadapan Einthoven, sadapan
Goldberger dan sadapan Wilson.
1.2. Sadapan Einthoven
Tahun 1887, Augustus Waller meneliti elektrokardiograph dengan menggunakan
elektrometer kapiler lippmann. Dipilih lima titik lokasi elektroda, empat titik pada ujung
lengan dan kaki dan satu titik pada rongga mulut. Dengan metode ini, bisa didapatkan beda
potensial antar lead dengan impedansi rendah, sehingga akan memaksimalkan hasil
pengukuran EKG. Lima titik pengukuran, dihasilkan 10 titik lead, seperti terlihat pada
Gambar 1.4. Aturan Waller tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 Lead, yang disebut
dengan segitiga Einthoven [Sahoo, 2011, Malmivuo and Plonsey, 1995].
Standar Lead pada segitiga Einthoven diturunkan sebagai berikut:
Lead I: V1 = ΘL - ΘR
Lead II: V2 = ΘF - ΘR
Lead III: V3 = ΘF - ΘL
Dimana:
V1 = tegangan pada Lead I
V2 = tegangan pada Lead II
V3 = tegangan pada Lead III
ΘL =potensial pada left arm
ΘR =potensial pada right arm
ΘF =potensial pada left foot
6

Left arm, right arm, and left leg (foot) biasanya sering disebut dengan simbolLA, RA, and
LL.

Gambar 1.4 (a) 10 Lead aturan Waller. (b) Segitiga Einthoven
Sehubungan dengan hukum kirchoff pertama, berlaku hubungan ketiga buahLead sebagai
berikut:
𝑉𝐼 + 𝑉𝐼𝐼𝐼 = 𝑉𝐼𝐼

(1.1)

maka hanya dua dari tiga lead yang independen.
Vektor yang berhubungan dengan sistem Lead Einthoven secara konvensional
ditemukan didasarkan pada asumsi bahwa jantung terletak tak terbatas dan volume konduktor
homogen (atau berada di pusat tubuh). Dapat ditunjukkan bahwa jika posisi lengan kanan,
lengan kiri, dan kaki kiri berada disimpul sebuah segitiga sama sisi, dan jantung berada
dipusat, maka vektor-vektor utama juga akan membentuk segitiga sama sisi.
Model tersebut menggambarkan adanya beda potensial pada setiap titik pengukuran
dengan pusat potensial berada pada jantung. Beda potensial pada setiap lead didefinisikan
sebagai berikut (Einthoven, Fahr, and de Waart, 1913, 1950):
𝑉𝐼 = 𝑝𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑝𝑦

(1.2)

𝑝
3
1
3
𝑉𝐼𝐼 = 𝑐𝑜𝑠𝛼 −
𝑝𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑝𝑦 − 𝑝𝑧 = 0.5𝑝𝑦 − 0.87𝑝𝑧
2
2
2
2
𝑝
3
1
3
𝑉𝐼𝐼𝐼 = − 𝑐𝑜𝑠𝛼 −
𝑝𝑠𝑖𝑛𝛼 = − 𝑝𝑦 − 𝑝𝑧 = −0.5𝑝𝑦 − 0.87𝑝𝑧
2
2
2
2

(1.3)
(1.4)

Dengan mensubtitusikan persamaan 1.2, 1.3 dan 1.4 kedalam persamaan 1.1, didapatkan
persamaan:
𝑝
2

𝑉𝐼 + 𝑉𝐼𝐼𝐼 = 𝑐𝑜𝑠𝛼 −

3
𝑝𝑠𝑖𝑛𝛼
2

= 𝑉𝐼𝐼

(1.5)

Merekam dengan cara ini juga disebut dengan nama sadapan bipolar yang bekerja
sesuai dengan postulasi Einthoven. Disebut bipolar karena selalu ada kutub positip dan
negatip. Sesuai dengan postulasi Einthoven terdapat 3 lead dasar, yaitu:
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Lead I
Mencatat beda potensial antara elektroda positip pada lengan kiri (LA) dan elektroda
negatip pada lengan kanan (RA) yang mana jika titik di dada yang menghubungkan lengan
kanan dan dada bersifat elektronegatif dibanding dengan titik yang menghubungkan lengan
kiri maka rekaman akan positip diatas garis nol pada elektrokardiogram.
Lead II
Mencatat beda potensial antara elektroda positip pada kaki kiri (LL) dan elektroda
negatip pada tangan kanan (RA) yang mana rekamannya akan menjadi positip jika lengan
kanan itu negatip sedangkan kaki kirinya positip.
Lead III
Mencatat beda potensial antara elektroda positip pada kaki kiri (LL) dan elektroda
positip pada lengan kiri (LA) yang mana rekamannya akan menjadi positip jika lengan kiri itu
negatip, sedangkan kaki kirinya positip.
Teori Einthoven adalah berupa vektor Einthoven dari Lead I, Lead II danLead III
sepertipada 1.4.
Segitiga tersebut merupakan gambaran diafragmatik yang menunjukkan bahwa kedua
lengan kanan dan kaki kiri membentuk puncak dari sebuah segitiga yang mengelilingi
jantung, kedua puncak dibagian atas segitiga ini menunjukkan titik titik tempat kedua lengan
dihubungkan secara elektrik dengan cairan yang terdapat disekeliling jantung dan puncak
bawah merupakan titik tempat kaki kiri berhubungan dengan cairan.
Pengembangan selanjutnya adalah sadapan Goldberger, yang sering disebut sebagai
sadapan unipolar.
1.3. Sadapan Goldberger
Merekam dengan cara ini disebut dengan sadapan unipolar yang diperbesar
(augmented unipolar limb lead). Sadapan ini pada prinsipnya menggabungkan kombinasi dua
polar sehingga menghasilkan aVR, aVL dan aVF seperti terlihat pada 1.5 [Sahoo, 2011,
Malmivuo and Plonsey, 1995].
Pada sadapan Goldberger, potensial yang dibaca pada satu sudut segitiga Eindhoven
yang berarti potensial rata-rata terhadap dua titik lainnya.
 Sadapan aVR berarti beda potensial dilihat dari lengan kanan terhadap lengan kiri dan
kaki kiri.
 Sadapan aVL berarti beda potensial dilihat dari lengan kiri terhadap lengan kanan dan
kaki kiri.
 Sadapan aVF berarti beda potensial dilihat dari kaki kiri terhadap lengan kanan dan
lenganh kiri.
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Gambar 1.5 Goldberger lead dan Unipolar Limb lead
Modifikasi dan penyempurnaan sadapan Goldberger disebut sadapan Wilsonatau lebih
dikenal dengan Wilson Central Terminal.
1.4. Wilson Central Terminal
Frank Norman Wilson (1890-1952) meneliti bagaimana potensial unipolar
elektrokardiografi dapat didefinisikan.Idealnya, potensial unipolar dapat diukur dengan
referensi tak terhingga.Wilson dan rekan (Wilson, Macleod, dan Barker, 1931. Wilson et al,
1934) melakukan uji coba dengan cara menggunakan terminal sentral sebagai acuan, yaitu
dengan menghubungkan resistor 5 kOhm pada setiap lead yang mengacu ke titik sentral.
Metode ini ditunjukkan seperti pada Gambar 1.6 dibawah [Malmivuo and Plonsey, 1995].

Gambar 1.6 Wilson Central Terminal
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Berdasar pada Gambar 7, didapat persamaan:
𝐼𝑅 + 𝐼𝐹 + 𝐼𝐿 =

𝜃 𝐶𝑇 −𝜃 𝑅
5000

+

𝜃 𝐶𝑇 −𝜃 𝐿
5000

+

𝜃 𝐶𝑇 −𝜃 𝐹
5000

(1.6)

Berdasar persamaan 1.6 diperoleh:
𝜃𝐶𝑇 =

𝜃𝑅 + 𝜃𝐿 + 𝜃𝐹

(1.7)

3

Merekam dengan cara ini juga disebut dengan nama sadapan Unipolar karena
rekaman yang dihasilkan menggambarkan potensial listrik pada penempatan elektroda untuk
melihat potensial pada dinding dada terhadap terminal pusat yang disebut terminal sentral
Wilson. Sadapan ini ditandai dengan huruf V yang disertai dengan angka dibelakangnya yang
menunjukkan lokasi diatas lead precardium dengan enam sadapan tersebut dengan sistem
terminal sentral Wilson. Posisi sadapan V1 sampai dengan V6 dapat dilihat pada Gambar 1.7.
Sadapan V1 dan V2 menggambarkan potensial pada Ventrikel kanan, V3 dan V4
menggambarkan potensial septum ventrikularis, sedangkan V5 dan V6 menggambarkan
potensial ventrikel kiri.

Gambar 1.7 Unipolar Pada Lead Dada
1.5. Topologi Desain Elektrokardiograph
Elektrokardiograph (EKG) adalah metode non-invasif untuk menangkap dan
mengolah sinyal listrik jantung melalui elektroda kulit.Aplikasi EKG pada unit front-end
terutama pada akuisisi data analog. Sinyal listrik jantung sangat rendah, sehingga akuisisi
data analog pada unit front-end diutamakan untuk bisa mencuplik level amplitudo dan
meredam noise.
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Gambar 1.8 Arsitektur EKG
Gambar blok diagram EKG secara umum diperlihatkan pada Gambar 1.8. Inputsinyal
listrik jantung akan dikuatkan tegangannya oleh penguat instrumentasi. Hasil penguatan
tersebut akan difilter dengan tujuan menghilangkan noise.Output filter masih berupa data
analog, selanjutnya akan diubah ke data digitalmelalui ADC.
EKG normal memperlihatkan tiga bentuk gelombang, yaitu gelombang P yang
mewakili depolarisai atrium, kompleks QRS yang mewakili depolarisaiventrikel dan
gelombang T yang mewakili repolarisasi ventrikel. Karena aktivitas listrik memicu aktivitas
mekanis, maka kelainan aktivitas listrik biasanya disertai dengan kelainan aktivitas kontraktil
jantung.Evaluasi terhadap pola EKG dapat memberikan informasi yang berguna mengenai
status jantung.
Beberapa peneliti telah mengembangkan konsep dasar EKG yang diintegrasikan
dalam System on Chip.Pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan meliputi
pengembangan arsitektur EKG, metode akuisisi, dan peningkatan sistem dari penelitian
sebelumnya.
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Bab 2. Aturan Desain CMOS

A

wal tahun 1960 gate semikonduktor terbuat dari aluminium dimana dikenal
dengan namaMOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor)
diproduksi secara besar-besaran pada tahun 1962, sejak Silikon Oksida (SiO2)
digunakan sebagai gate dielectric pada transistor. Tapi penggunaan MOSFET
sebagai basis LSI baru dikenalkan pada awal 1970 setelah analisis kestabilan
oksida dan teknologi rangkaian listrik MOS berkembang dan dikenal secara luas.
MOSFET yang pertama muncul adalah PMOS LSI (MOS dengan tipe p, berarti
carriernya adalah hole yang bermuatan listrik positif). Alasannya adalah pengontrolan
threshold voltage Vth (tegangan terkecil yang dibutuhkan untuk menggerakkan transistor)
yang mudah pada PMOS. Dengan ukuran lebar wiring yang merupakan satuan standar pada
proses pembuatan LSI (dikenal juga dengan sebutan design rule atau teknologi nod atau
generasi), sekitar 10μm, 1kbit memori dan 4bit mikroprosesor berhasil dibuat.
Dalam 2 atau 3tahun kemudian NMOS (tipe n dengan carrier elektron) berhasil dibuat
sehingga kecepatan transistor meningkat. Ini disebabkan oleh massa efektif elektron yang
lebih kecil dibanding hole, sehingga mobilitas (kecepatan dalam satuan medan listrik)
elektron lebih tinggi dari hole.

Gambar 2.1 MOSFET tipe (a) NMOS dan (b) PMOS.
Daerah operasi kerja MOS ada 3 kondisi (cutt off, linier atau trioda dan saturasi), pada
Gambar 2.1 merupakan simbol komponen MOSFET tipe NMOS dan PMOS.
Mengkondisikan MOS bekerja pada 3 daerah tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan
formula pada tabel 1.1. Dengan memberikan bias tegangan V GSdan besar tegangan driver
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VDSuntuk menentukan nilai arus ID. Grapik dan lay-out daerah operasi kerja NMOS pada
Gambar 2.2
Tabel 2.1 Karakteristik PMOS dan NMOS [Roger T.H, 1997]
PMOS
CuttOff
Trioda/
Linier
Saturasi

Trans

gm
Tran
Parm

ID  0

ID  0

(VSG  VTHP )

(VGS  VTHN )


 VSD  
VSG  VTHP   2   1  PVSD  VSD



 VTHP , VSD  VSG  VTHP )

ID 
(VSG

W
 P COX
L

W 1
2
  PCOX VSG  VTHP  1  PVSD 
2L  2 
 VTHP ,VSD  VSG  VTHP )


W
 V 
N COX VGS  VTHN   DS  1  NVDS VDS
L
 2 

(VGS  VTHN ,VDS  VGS  VTHN )
ID 

I D 

ID 

(VSG

(VGS

W
 PCOX VSG  VTHP 
L
W
gm  2
 PCOX   I D 
L

gm

K P  PCOX ,



W
 N COX VGS  VTHN
L
W
 2
 N COX  I D 
L

K N  N COX ,

W
 PCOX
L

VTHP  VTOP   P

W
2
N COX VGS  VTHN  1  NVDS 
2L
 VTHN ,VDS  VGS  VTHN )

gm 

gm 


VTH

NMOS

2N VSB  2N



VTHN  VTON   N







W
 N COX
L

VBS  2P  2P



Gambar 2.2 (a) Pembiasan NMOS, (b) Grapik Pinch off (c) Lay-out NMOS (d) Grapik
Karakteristik NMOS.
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Selanjutnya pada akhir 1980 gabungan antara NMOS dan PMOS membentuk
Complementary MOS (CMOS) yang unggul dalam segi hemat energi dan menjadi aturan
design saat ini sampai dengan teknologi ukuran 90nm.Logika kerja CMOS menggunakan
kombinasi transistor tipe-P dan tipe-N di mana masing-masing transistor bekerja saling
berlawanan. Jika transistor tipe-P dalam kondisi On atau 1 maka transistor tipe-N dalam
kondisi Off atau 0 dan sebaliknya. Jadi bisa dikatan bahwa CMOS adalah gabungan antara
PMOS dan NMOS (CMOS = PMOS + NMOS). Kedua gabungan transistor tersebut masingmasing disebut sebagai jaringan P dan jaringan N.
Parameter Teknologi AMS 0,35µm CMOS Proses.
Parameter fisik teknologi AMS 0,35µm CMOS seperti pada tabel 2.2 dan Gambar
2.3, terdapat nilai yang digunakan dalam perhitungan maupun saat simulasi dengan mentor
graphic. Semua ukuran parameter pada suhu ruang 27 oC, dan simulasi dapat dilakukan
dengan jangkauan suhu dari 25oC s/d 125oC.
Tabel 2.2 Parameter Proses Teknologi AMS 0,35 µm CMOS pada Suhu 27 oC.
[Anonim, 2008][Anonim, 1999][D.Schroder, 1990]
Konstanta Plank
h = 6,626.10-34 J.s
Konstanta Boltzman
K = 1,3806.10-23 J.K-1
Charge Elemen
q = 1,601.10-19 C
Constanta sel dielectric
C = 299792458 m.s-1
Energi Gap silicon
Eg=1,12eV
Permittif dielectric dioxide silicon
Єsio2≈ 4,4
1
Absolute permittif
F .m

 109

1

36

Mobility Electron
Mobility Hole
Consentration atom aceptor (diffusion P+)
Consentration atom donor (diffusion N+)
Consentration atom intrinsic
Large minimum gate transistor
Large minimum channel transistor
Tickness dioxide silicon
Capacitif surface dioxide gate
Coefficient modulation channel N
Coefficient modulation channel P
Treshold Voltage transistor NMOS
Treshold Voltage transistor PMOS
Constanta mobility transistor NMOS
Constanta mobility transistor PMOS
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µN = 370cm2.V-1.s-1
µP = 126cm2.V-1.s-1
NA = 101.1015cm-3
ND = 211.1015cm-3
Ni = 145.108cm-3
L = 0,35µm
W = 0,4µm
Tox = 7,6 nm
Cox = 5,119 ƒF.µm-2
λN = 0,05V-1
λP = 0,15V-1
VTHN = 0,40V s/d 0,64V
VTHP = -0,53V s/d -0,77V
KN = 155 s/d 195 µA/V2
KP = 50 s/d 70 µA/V2

Gambar 2.3 Diagram Lay-out CMOS AMS 0,35µm.
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Bab 3. Transkonduktan Amplifier

F

ungsi op-amp
pada unit analogEKG digunakan pada penguat awal
(PreAmp).Syarat Spesifikasi op-amp pada Penguat awal adalah [Boaz.S.T,2004]
[J.Baker,1998]
[B.Razawi,2001]
[Lisha.L,
2007][Xin
Jiang,2003][G.Palmisano,2001]:






Gain Open Loop (AoL) ≥ 2N+2 V/V.
Gain Open Loop (dB) ≥ 20.Log 2N+2 V/V.
Gain Close Loop (AcL) = 2 V/V
Frekuensi Unity (ƒu) ≥ 0,22 (N + 1) ƒclock.

(3.1)
(3.2)

Pada gambar 3.1 diagram blok penyusun dua stage op-amp CMOS dan gambar 3.2
rangkaian op-amp OTA, penguat differensial (M1-4) menyediakan dua masukan membalik
dan tak membalik dengan menyebabkan noise dan offset. Penguatan tinggi (high gain M6-7)
hampir mirip dengan gerbang not bila op-amp menggerakkan beban rendah maka diikuti oleh
stage penyangga (buffer), arus bersama (IM5) disediakan oleh rangkaian cermin arus.

Gambar 3.1 Blok diagram 2-Stage Op-Amp Transconductance
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Gambar 3.2 Rangkaian 2-stage OP-AMP Transconductance.
Op-amp ideal mempunyai karakteristik, penguatan mode terbuka tak terhingga (AoL=
~), penguatan mode tertutup (Buffer= AcL) = 1, impedansi masukan tak terhingga (R IN= ~Ω),
impedansi keluaran hampir sama 0 (Ro≈ 0Ω), Lebar pita penguatan (GBW=~), besar Vout =
AV(V+-V-), dengan Av digunakan disain pada penguatan mode terbuka (AoL). Gambar 3.3
rangkaian uji AoL dan Phase margin dan gambar 4.4 hasil pengukuran nilai AoL dan PM.

Gambar 3.3 Rangkaian Uji Karakteristik AoL dan PM.

Gambar 3.4 Grafik Gain AoL dan PM.
Semua op-amp mempunyai batasan pada jangkauan tegangan operasi kerjanya,
batasan CMIR (common mode input range) adalah batasan skala jangkauan tiap masukan opamp, diluar batasan tersebut menyebabkan keluaran distorsi atau terpotong, pada gambar
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3.5rangkaian uji CMR.

Gambar 3.5 Rangkaian Uji CMR OP-AMP
CMR  VSS 
CMR  VDD 

I D5

1

I D5

3

 Vin(max)  VDS 5( sat )  90%.VOS

(3.3)
 VTO3 (max)  Vin(min)  90%.VOS

(3.4)

Keluaran tegangan swing adalah maksimal tegangan puncak keluaran op-amp dapat
hasilkan sebelum tegangan terpotong. Tegangan ini tergantung tegangan kerja op-amp (VDD
atau VSS), pada gambar 3.6 rangkaian uji tegangan swing keluaran op-amp.

Gambar 3.6 Rangkaian Uji Tegangan Swing OP-AMP.

VOUT   VDSAT 7 
VOUT   VDSAT 6 

2I D 7

7

2I D 7

6

 90%.VSS
(3.5)

 90%.VDD
(3.6)

Slew rate (SR) adalah maksimal kemiringan (slope) tegangan keluaran op-amp, hal
ini menentukan kestabilan op-amp untuk masukan bentuk gelombang kotak. Pada gambar 3.7
rangkaian uji slew rate.
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Gambar 3.7 (a) Rangkaian Uji Slew Rate (b) Keluaran Op-Amp
SR 

I SS I D 5
gm2
, GBW 
, Cc  0, 22CL

Cc Cc
Cc

(3.7)

Cc = kompensasi kapasitor dan CL = Kapasitor beban.
PD   I D8  I D 5  I D 7  * VDD  VSS 

(3.8)

Fungsi cermin arus sebagai sumber arus bias bagi komponen mos untuk pengendali
atau penggerak atau juga dapat sebagai cermin arus sumber dengan arus kendali, misal Iref =
Iout, pada gambar 3.8.

Gambar 3.8 Rangkaian Cermin Arus.
I G  0 , I D1  I ref , I D 2  I D1 , IOut  I ref
Ix  Vx  gmVx , V 1  Vx , Ix  Iref

(3.9)
(3.10)

Jika ukuran M1 sama dengan M2 maka
 W 2   W1 
I Out  I ref , cer min_ arus  jika 


 L 2   L1 

(3.11)

Jika ukuran M1 tidak sama dengan M2 maka
I Out  I ref

W 2 L2
W 1 L1

Pada gambar 3.2 Op-amp 2 stage transconductance dapat dianalisa sebagai berikut:
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(3.12)

Iss
ID1=ID2= 2

AV 1 

Penguatan stage 1

gm1, 2
2 gm1, 2

gds2  gds4 Iss   2   4 

AV 2 

Penguatan Stage 2

I D5
, slew rate (SR) = Cc ISS = ID5, ID3=ID4,

gm6
gm6

gds6  gds7 I D6   6   7 

(3.14)

(3.15)

Dimana:
gds = parameter transconductance drain to source

 = parameter Chanel length modulation
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(3.13)

Bab 4. Penguat Awal PreAmp

enurut Thomas Kugelstadt dan Honglei Wu Sinyal tubuh umumnya memiliki
amplitudo yang sangat kecil dalam jangkauan mV. Sehingga dalam sistem
instrumentasi biomedik modern, peran rangkaian penguat sangat
penting.Penguat untuk sinyal biomedik sering disebut sebagai biopotensial
amplifier.Dalam hal ini penguat digunakan untuk menguatkan sinyal dengan
tetap memelihara bentuk dan karakteristik dari sinyal asli.Penguat awal biopotensial jantung
menggunakan serangkaian penguat operasional yang umum disebut sebagai penguat
instrumetasi. Sifat rangkaian ini memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan rangkaian penguat
biopotensial jantung yaitu [Kugelstadt, 2005, Wu and Xu, 2005]:
 Memiliki impedansi input yang tinggi, agar sinyal input tidak terpengaruh oleh
impedansi rangkaian sebelumnya (untuk differensial > 1.5 Mohm, common mode >
100 Mohm).
 CMMR (common mode rejection ratio) tinggi, interferensi dapat pula timbul secara
terus-menerus pada kedua input, ini disebut juga sinyal commonmode. Penguat yang
memiliki CMMR yang tinggi berarti memiliki kemampuan yang lebih baik untuk
menapis noise.
 Penguatannya dapat diatur dengan mudah.
 Low noise, amplitudo sinyal input dari tubuh yang sangat rawan terhadap noise,
bahkan mungkin dapat hilang karena noise. Maka perlu karakteristik penguat yang
low noise.

M

Penguat Instrumentasi terdiri atas penguat diferensial dan buffer.Rangkaian penguat
diferensial di perlihatkan dalam Gambar 4.1.Penguat diferensial dipilih karena
kemampuannya dalam menyingkirkan sinyal mode common, sehingga dapat mengurangi
pengaruh noise/interferensi yang menganggu sinyal EKG. Noise/interferensi yang
menganggu sinyal EKG dapat dikurangi pengaruhnya dengan cara memasukkan noise
tersebut ke dalam penguat diferensial dalam bentuk mode common, sementara sinyal EKG
dimasukkan ke penguat dalam bentuk mode diferensial. Dengan demikian, sinyal EKG akan
diperkuat dengan penguatan mode diferensial yang nilainya relatif besar, sementara itu noise
akan diperkuat dengan penguatan mode common yang nilainya relatif kecil. Pada saat keluar
dari penguat diferensial, sinyal EKG akan mempunyai nilai yang jauh lebih besar dibanding
dengan noise, sehingga pengaruh noise tersebut akan dapat diabaikan.
Hubungan antara tegangan keluaran dan tegangan masukan penguat diferensial dasar
dapat diuraikan sebagai berikut. Dengan menganggap op-amp tersebut ideal, maka persamaan
arus simpul pada terminal masukan negatif dapat dituliskan:
𝑉 2𝐷 −𝑉𝑥
𝑅6

=

𝑉𝑥 −𝑉0

(4.1)

𝑅5

Persamaan ini dapat ditulis kembali menjadi:
𝑉 2𝐷
𝑅6

− 𝑉𝑥

𝑅5 +𝑅6
𝑅6 𝑅5

=

−𝑉0

(4.2)

𝑅5

21

Gambar 4.1 Penguat diferensial dasar.
Tegangan pada simpul masukan positif sama dengan tegangan pada simpul masukan negatif
yaitu vx, dapat diperoleh dengan menggunakan prinsip rangkaian pembagi tegangan sebagai
berikut:

𝑉𝑥 =

𝑅4

𝑉
𝑅3 +𝑅4 1𝐷

(4.3)

Substitusi persamaan 4.2 dengan persamaan 4.3 menghasilkan:
𝑉 2𝐷
𝑅6

−

𝑅4
𝑅3 +𝑅4

𝑉1𝐷

𝑅 5 𝑅6
𝑅5 +𝑅6

=−

𝑉0

(4.4)

𝑅5

Sehingga nilai Vo bisa didapatkan:

𝑉0 =

𝑅5
𝑅6

𝑉1𝐷

𝑅5 +𝑅6

𝑅4

𝑅5

𝑅3 +𝑅4

− 𝑉2𝐷

(4.5)

Rangkaian penguat diferensial dianggap seimbang apabila nilai

𝑅5 +𝑅6

𝑅4

𝑅5

𝑅3 +𝑅4

= 1,

sehingga persamaan 4.5 dapat dituliaskan kembali:

𝑉0 =

𝑅5
𝑅6

𝑉1𝐷 − 𝑉2𝐷

(4.6)

Persamaan 4.6 memperlihatkan bahwa penguat akan memperkuat sinyal mode
diferensial (yaitu selisih tegangan pada masukannya) dengan penguatan sebesar R5/R6, dan
memperkuat sinyal mode common (yaitu rata-rata tegangan pada masukannya) dengan
penguatan yang kecil (idealnya sama dengan nol). Dengan demikian hanya sinyal mode
diferensial saja yang muncul pada keluaran penguat, sedang sinyal mode common-nya telah
disingkirkan.
Disamping memiliki keunggulan dalam menyingkirkan sinyal mode common, di sisi
lain, penguat diferensial dasar memiliki kekurangan yaitu impedansi masukannya relatif kecil
dan nilai penguatannya sulit diubah tanpa mempengaruhi kemampuannya dalam
menyingkirkan sinyal mode common.
Impedansi masukan yang tinggi diperlukan untuk mengurangi pengaruh
ketidakseimbangandalam rangkaian elektrode, karena ketidak-seimbangan ini akan
dapatmembuat noise masuk ke penguat dalam bentuk mode diferensial sehingga diperkuat
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dengan penguatan diferensial yang nilainya relatif besar. Untuk mengatasi hal ini maka
didepan penguat diferensial dasar ditambahkan sebuahrangkaian penguat penyangga.
Rangkaian penguat penyangga yang digunakan harus mempunyai impedansi masukan
yang besar dan merupakan penguat diferensial juga. Supaya memiliki impedansi masukan
yang besar maka digunakan penguat non-inverting, dan supaya bersifat diferensial maka
digunakan dua buah penguat non-inverting yang digabung menjadi satu, seperti diperlihatkan
dalam Gambar 4.2 [Santoso, 2008].

Gambar 4.2 Rangkaian penguat penyangga untuk penguat diferensial
Dengan menganggap op-amp tersebut ideal, maka persamaan arus pada simpul
masukan negatif op-amp yang atas dapat dituliskan:
𝑉 𝐷 −𝑉2
𝑅2

=

𝑉2 −𝑉𝐴

(4.7)

𝑅1

𝑉2𝐷 =

𝑅1 −𝑅2

𝑉2𝐷 =

𝑅1 +𝑅2

𝑅1

𝑅1

𝑉2 −

𝑅2

𝑉1 −

𝑅2

𝑉
𝑅1 𝐴

(4.8)

𝑉
𝑅1 𝐴

(4.9)

Persamaan 4.8 dan 4.9 merupakan tegangan keluaran pada tiap-tiap terminal keluaran
op-amp penguat penyangga. Dengan menggabungkan rangkaian penguat diferensial dasar
dan rangkaian penguat penyangga maka akan diperoleh sebuah penguat diferensial yang
mempunyai impedansi masukan yang sangat besar dan nilai penguatannya dapat diubah
dengan mudah tanpa mempengaruhi kemampunannya dalam menyingkirkan sinyal mode
common. Gabungan kedua rangkaian penguat ini sering disebut sebagai penguat
instrumentasi.
Unit penguat awal atau PreAmp digunakan penguat instrumentasi (Instrumentation
Amplifier). Penguat awal akan menguatkan sinyal EKG hasil sadapan, sehingga sistem dapat
memproses level input dengan amplitudo rendah. Titik referensi setiap lead akan dikuatkan
berdasar pada selisih amplitudo antar kedua referensi.
Komponen utama dari penguat awal adalah Op-Amp. Skematik diagram penguat awal
diberikan seperti pada gambar 4.3 dibawah:
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Gambar 4.3 Penguat Instrumentasi
Penguatan tegangan pada penguat Instrumentasi diberikan sebagai berikut:

𝐴=

𝑉𝑂
𝑉𝑎 −𝑉𝑏

= 1+

𝑅𝑓1∗𝑅𝑓2

𝑅2

𝑅𝑔

𝑅1

(4.10)

Penentu penguatan adalah balance resistor antara opamp pencuplik sinyal input (Rg).
Penguat Instrumentasi terdiri atas dua komponen utama, yaitu penguat penyangga (buffer)
dan penguat differensial.
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P

enguat jenis transconductance yang didisain dengan komponen CMOS memiliki
spesifikasi yang sesuai untuk aplikasi ADC dengan beban kapasitif, dengan
impedansi masukan besar dapat meminimalkan noise, untuk aplikasi pada penguat
awal EKG, spesifikasi op-amp jenis OTA dengan rangkaian 2 stage pada tabel 5.1.
Tabel 5.1 Syarat Spesifikasi Op-Amp yang Didisain
Parameter
Rumus[J.Baker,1998]

NO

Nilai

1

Penguatan dalam mode terbuka (AoL)

≥20.Log 2N+2

≥60 dB

2

Penguatan dalam mode tertutup (AcL)

≈(C1+C2)/C2

≈2V/V

3

Gain Bandwitdh (GWB atau fu)

≥0,22(N+1).fclock

≥158,4Mhz

4

Frekuensi close loop 3dB (fcL,3dB)

≥β * fu

≥79,2Mhz

5

Frekuensi 3dB (f3dB)

≥fcL,3dB/AoL

≥1,32Mhz

6

Phase Margin (PM)

-0o<PM<-180o

-45o

7

Slew rate (SR)

≈Iss/Cc

160V/uS

8

Noise (Sn)

≈(16KT)/3gm1,2

5nS/ Hz

9

Common mode input ratio (±CMR)

≈ 90%OS

±1.673V

10

Output swing (OS)

≈ 90%±VDD

±2.97V

11

Komsumsi daya (Pd)

≤ IT * (VDD+VSS)

≤ 5mW

12

Load kapasitif (CL)

Cc/0,22

1,15pF

Dalam mendisain op-amp OTA 2 stage dengan topologi seperti gambar 5.1, dapat
dimulai langkah disain sebagai berikut:
 Menentukan besar tansconductance gm1,2 dengan asumsi GBW = 600MHz agar dapat
menjangkau periode sampling dan multiplying.
gm2  GBW *2 * Cc , Cc= 0,25 pF dan C = 1,15 pF
gm2  952, 47 A / V

L

Dimana gm2=gm1 sehingga arus drain yang melewati kedua komponen M1 dan M2
adalah sama, ID1=ID2 = ISS/2.
C
SR
ID1=ID2 =
CC = 20µA, I D 6,7  SR(CC  CL )  2(1  L ) I D1,2 = 224 µA
2
CC
25

gm1,2 2
W
, dimana dengan teknologi AMS 0,35µm
I D ,  I D1,2 
W
L
2.Kn
L
didapatkan parameter Kn= 189µA/V2, Kp = 64µA/V2, VTHN=0,46V, VTHP= -0,68V.

gm  2.kn.



W
952, 472
Jadi ( )1, 2 
=120  L1,2=0,35µm maka W1,2= 42µm.
L
2.189.20
Sekarang untuk menentukan ukuran M3,M4 dan M5 menggunakan input CMR dengan
transistor berada pada daerah saturasi VDS>VGS-VTH
Kn W
CMR  Vss  (VGS  VTHN )5  VGS 2 dimana
ID1, 2 
(VGS1,2  VTHN )2
2 L
(VGS  VTHN )5  0,127 V
Jadi VGS1,2 = 0,5V dan VGS5=0,587V
Kn W
W
ID5 
(VGS 5  VTHN )2 ,  ( )5  26,24 jika  L5=0,35µm maka W5= 9
2 L
L
CMR  (VGS  VTHP )4  VDD  (VGS  VTHP )4  0,627V
Kp W
W
(VGS 3,4  VTHP )2  ( )3, 4  6,4
2 2L
L
Jadi L3,4=0,35µm maka W3,4= 2,2µm
Untuk mencari lebar W dengan menggunakan VGS5=VGS7 dengan ID7=ID6=224µA dapat
dilakukan perhitungan kembali;
Kn W
ID7 
(VGS 7  VTHN )2 dengan VGS7 = 0,587V
2 L
W
Jadi ( )7  147  L7=0,35µm maka W7= 51µm ID7=ID6=224µA
L
Dan ukuran M6 dimana (VGS  VTHP )6  (VGS  VTHP )4  0,627V

Dimana ID3 = ID4 = 40µA 


Kp W
W
Jadi ( )6  35,6  L6=0,35µm W6= 12,5µm dan
(VGS 6  VTHP )2
2 2L
L
gm6=1010,3 µA/V
Besar konsumsi daya ( I D8  I D5  I D 7 )*(VDD  VSS )  1,8mW.

 ID6 
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Gambar 5.1 Rangkaian OP-AMP OTA 2 Stage
M8 sebagai cermin arus maka besar ukuran (



I ref
W
W
 W8=0,9µm
)8  ( )5 x
L
I D5
L

Iref = 4µA sehingga besar ukuran M9 dan M10 = L=10µm, W= 0,6µm
Besar penguatan terbuka (AoL) dimana N  0,05V 1 ,, P  0,15V 1

AV 1 
AV 2 

gm1, 2
gm1, 2

gds 2  gds 4 I D 2   2   4 

= 110,4V/V

gm6
gm6

=21.55V/V
gds6  gds7 I D 6   6   7 

AV = 2489,67V/V. Atau 67,9dB
Besar fase margin (PM) = 90 o- arctan(
Noise = Sn( f ) 

gm6
) = 76o
2 fuCL

16 kT
nV
≈5
3 gm1, 2
Hz

Tabel 5.2 Hasil Perhitungan Manual OTA OP-AMP
Komponen
Arus Drain(µA)
W
Parameter
(  m)
L
M1

42/0,35

20

M2

42/0,35

20

M3

2,2/0,35

20

M4

2,2/0.35

20

M5

9/0,35

40
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M6

12,5/0,35

224

M7

51/0,35

224

M8

0,9/0,35

4

M9

0,6/10

4

M10

0,6/10

4

Cc

0,25pF

CL

1,15pF

Untuk mengatur keluaran tegangan offset (Vos) = 0V digunakan parameter
perbandingan M6/M4=2M7/M4;
12,5
51
W6 W7
L6  L7  0,35  0,35  5,68 = 5,67 (perbandingan mendekati sama)
W4 W5
2, 2
9
L4
L5
0,35 0,35

Gambar 5.2 Penguatan Mode Terbuka (AoL) dan Phase Margin (PM)
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Bab 6. Perancangan PreAmp

D

esain penguat awal (pre Amp) digunakan penguat instrumentasi. Karakteristik
masukan amplitudo EKG akan menjadi acuan dalam penentuan penguatan preamp.
ADC dapat mensampling minimal tegangan 1 LSB, yaitu 0,125V dan maksimal
tegangan sampling adalah 3,3V. Input EKG minimal 0,1 mV dan maksimal1,6 mV,
sehingga supaya sinyal EKG bisa disampling oleh ADC, maka diperlukan penguatan ≈ 60
dB. Diagram alir desain PreAmp diberikan seperti pada gambar 6.1 dibawah:

Gambar 6.1 Diagram Alir Disain PreAmp
6.1. Desain Penguat Instrumentasi
Langkah pertama adalah mendesain penguat operasional (OpAmp) dengan penguatan
mode terbuka (AoL) ≥ 60dB. Hal ini sesuai dengan kriteria dan syarat desain penguat
operasional [Baker, 1998].
Langkah kedua adalah menentukan karakteristik masukan sinyal EKG.Karakteristik
sinyal masukan meliputi pembuatan desain sinyal masukan mode PWL, yang merupakan
prototipe dari sinyal EKG sebenarnya. Berdasar pada Gambar 6.2, didapatkan nilai 1 kotak
mewakili 0,04 sec untuk periode dan 0,1 mV untuk Amplitudo, sehingga berdasar pada data
tersebut, dapat dibuat sinyal PWL.Tabel sinyal PWL EKG dapat dilihat pada lampiran.
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Gambar 6.2 Sinyal PWL EKG
Hasil generate sinyal PWL EKG tersebut akan dijadikan sebagai sinyal input simulasi.
Langkah ketiga adalah mendesain rangkaian penguat awal dengan menggunakan
penguat instrumentasi.Gambar penguat instrumentasi dapat dilihat pada gambar 4.3.
Persamaan 6.10 digunakan untuk menentukan nilai penguatan dari penguat awal:

𝐴𝑣 =

𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉1−𝑉2

= 1+

𝑅𝐴∗𝑅𝐵

𝑅3

𝑅𝑔𝑎𝑖𝑛

𝑅1

(6.10)

Gambar 6.3 Desain Penguat Instrumentasi
dengan asumsi RA = RB = 10K dan R1 = R2 = R3 = R4 = 100K, makadapat ditentuakan
resistor Rgainsebagai berikut :
𝐴𝑣 ≈ 60 𝑑𝐵maka𝐴𝑣 = 20 𝑙𝑜𝑔
𝐴𝑣 ≈ 1000𝑉/𝑉

1000 = 1 +

𝑅𝐴∗𝑅𝐵

𝑅3

𝑅𝑔𝑎𝑖𝑛

𝑅1

𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉1−𝑉2

= 60 𝑑𝐵

, maka Rgain ≈ 100 KΩ

6.2.Pengujian dan Perancangan Penguat Operasional Transconductance (OTA)
Simulasi pengujian yang dilakukan terhadap disain rangkaian op-amp 2 stage (OTA)
dengan menggunakan software simulasi mentor graphic dengan teknologi AMS 0,35 µm
CMOS proses. Pengujian ditekankan pada karakteristik op-amp yang diaplikasi kedalam
ADC pipeline. Hasil pengujian tersebut yaitu:
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Karakteristik DC (Vos) dan tegangan OS (output swing)
Hasil simulasi pada gambar 8.1 dengan pemberian sinyal tegangan dc pada masukan opamp OTA (V- = 0V dan V+ = -3,3V s/d 3,3V).

Gambar 6.4 Hasil Simulasi Pertama OS dan Offset (Vos)
Pada gambar diatas didapatkan nilai keluaran tegangan swing (OS) dengan OS+ =
2,87V dan OS- = -3,19V. Dan tegangn offset mendekati 0V dimana petemuan titik (0,0)
sama dengan 0,0008V. Di mana OS+ = VDD – VDsat6 dihasilkan VDsat6 = 0,434V, dari pers
VDSat ≥ (VGS6 +VTHP) dihasilkan VGS6 = 1,11V. Dari pers OS- = VDsat7 – VSS dihasilkan
VDsat7 = 0,114V. Dari pers VDSat ≥ (VGS6 -VTHN) dihasilkan VGS7 = 0,574V.
Tabel 6.1 Perbandingan Hasil Perhitungan Manual dan Simulasi OS
No
Parameter
Manual
Simulasi
1

OS+

+2,97V

+3V

2

OS-

-2,97V

-3,29V

3

VDsat6

0,627V

0,434V

4

VDsat7

0,127V

0,114V
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Pengujian CMR op-amp dengan hasil pada gambar 6.5

Gambar 6.5 Hasil Simulasi Pertama CMR OP-AMP OTA Dengan Vin DC

Gambar 6.6 Hasil Simulasi Pertama CMR OP-AMP OTA Dengan Vin AC

No

Tabel 6.2 Perbandingan Hasil Perhitungan Manual dan Simulasi CMR
Parameter
Manual
Simulasi

1

CMR+

+2,673V

+2,51V

2

CMR-

-2,673V

-3V
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Pengujian SR, AOL dan Phase Margin.

Gambar 6.7 Hasil Simulasi Pertama SR OP-AMP OTA Dengan Vin Kotak
Hasil SR yang didapat antara perhitungan dan simulasi terdapat perbedaan. SR
perhitungan = 160V/µS dan SR simulasi = 289,86 V/µS. Dan settling time 14nS untuk 5%.

Gambar 6.8 Hasil Simulasi Pertama AoL dan PM Pada OP-AMP OTA

No

Tabel 6.3 Perbandingan Hasil Perhitungan Manual dan Simulasi CMR
Parameter
Manual
Simulasi

1

AoL

67dB

58dB

2

PM

76o

59,2o

3

GBW

600MHz

160,7MHz

Dari hasil simulasi op-amp OTA ditemukan beberapa kelemahan, terutama pada
penguatan op-amp mode terbuka (AoL), GBW dan slew rate. Kelemahan untuk AoL dan
GBW merupakan syarat spesifikasi dari ADC jenis pipeline, sehingga dilakukan perubahan
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rancangan disain rangkaian, dalam hal ini perubahan terhadap nilai W/L pada op-amp dengan
mengaju ke perhitungan manual, agar didapatkan perbaikan parameter op-amp yang sesuai
dengan spesifikasi ADC pipeline.
Tabel 6.4 Hasil Perubahan Nilai W/L Pada OP-Amp OTA
No Keterangan
Simulasi
Simulasi Kedua
Eri
Pertama
Prasetyo[2005]
1

M1

42/0,35

42/0,7

50/0,6

2

M2

42/0,35

42/0,7

50/0,6

3

M3

2,2/0,35

2,2/0,35

20/0,6

4

M4

2,2/0.35

2,2/0.35

20/0,6

5

M5

9/0,35

9,18/0,35

20/0,6

6

M6

12,5/0,35

18,94/0,35

60/0,6

7

M7

51/0,35

51,52/0,35

42/0,6

8

M8

0,9/0,35

9/0,35

40/0,6

9

M9

0,6/10

0,6/10

0,8/0,6

10

M10

0,6/10

0,6/10

0,8/0,6

11

Cc

0,25pF

0,275pF

0,1pF

12

AoL

58dB

62,6dB

55dB

13

GBW

160,7MHz

800MHz

800MHz

14

SR

289,86 V/µS

130,34V/µS

12,5V/µS

15

PM

59,2o

40o

35o

16

CMR

+2,51V dan -3V

+2,68V dan -2,85V

-

17

OS

+3V dan -3.29V

+2,89V dan -3,11V

-

18

Pd

1.9859mW

1,6136mW

10,825mW

19

Vos

-8,9043mV

0,3mV

-

20

Iss

40µA

35,75µA

1,25µA
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Tabel 6.3 merupakan hasil simulasi op-amp OTA dua stage, simulasi pertama
merupakan simulasi dari perhitungan manual, pada saat dilakukan simulasi dihasilkan nilai
yang berbeda dengan perhitungan manual hal ini karena;
 Konstanta dari MOS pada teknologi AMS adalah variabel (Kn = 155µA/V s/d 195 µA/V
dan Kp = 50 µA/V s/d 70 µA/V), dan digunakan dalam perhitungan Kn = 189 µA/V dan
Kp = 64 µA/V, sehingga diperlukan eksperimen simulasi.
 Tegangan threshold dari MOS juga variabel (VTHn = 0,4V s/d 0,64V dan VTHp = 0,53V s/d 0,77V) dan digunakan VTHn = 0,46V dan VTHp =-0,68V.
Dengan melakukan analisa terhadap perubahan pada nilai W/L didapatkan perbaikan
parameter dari op-amp yang diinginkan, dengan menggunakan konstanta Kn = 175µA/V dan
Kp = 60 µA/V, tegangan treshold VTHn = 0,52V dan VTHp= +0,65V dari perhitungan
parameter AMS 0,35µm. disain op-amp OTA (Eri.P,2005) menggunakan topologi NMOS
untuk rangkaian differensial, dan buffer menggunakan NMOS dengan beban aktif PMOS,
dalam penelitian ini menggunakan topologi PMOS (M1,2) sebagai rangkaian differensial dan
PMOS (M6) sebagai penyangga dengan NMOS (M7) sebagai beban aktif, hal ini didasarkan
untuk meningkatkan kapasitansi beban menjadi CL= 3,4pF untuk menjaga kestabilan
frekuensi GBW dengan beban yang fluktuatif (dari Stage selanjutnya) pada tabel 6.4.

Gambar 6.9 Hasil Simulasi Kedua SR OP-AMP
Dari gambar 6.9 didapatkan hasil simulasi kedua SR 130,34V/µS hal dikarena kan
berkurangnya arus Iss menjadi 35,75µA dengan perubahan Cc menjadi 0,275pF. Dengan
settling time menjadi 20nS (ketelitian 0,1%).
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Gambar 6.10 Hasil Simulasi Kedua Penguatan AoL dan PM OP-AMP

AV 1 

gm1, 2
gm1, 2

= 100,35V/V
gds 2  gds 4 I D 2   2   4 

AV 2 

gm6
gm6

= 20.89V/V
gds6  gds7 I D 6   6   7 

AV = 2096,31V/V atau sama dengan 66,42dB
Perhitungan W/L simulasi ke dua dengan Kn=175µA/V dan Kp =60µA/V), terjadi
perbedaan dengan hasil simulasi sebesar 3,62dB. (mendekati bila dibandingkan dengan
simulasi pertama, dan nilai penguatan terbuka sesuai dengan syarat op-amp untuk aplikasi
ADC pipeline).

Gambar 6.11 Hasil Simulasi Kedua Tegangan OS dan Vos OP-AMP
Hasil simulasi untuk tegangan OS dan Vos terdapat perbaikan karakteristik, dengan
mendekati perhitungan yang diinginkan ±2,97V, perbedaan ini disebabkan nilai W/L yang
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berubah dengan arus drain yang berubah juga. Dan untuk tegangan offset juga terdapat
perbaikan nilai mendekati yang diinginkan sebesar 0,3mV ≈ 0V.

Gambar 6.12 Hasil Simulasi Kedua Transient OP-AMP dengan Vin (sinus)
Pada gambar 6.12 dengan memberikan masukan sinus 100KHz 200mV dibawah
<80MHz didapatkan bentuk keluaran yang mendekati perhitungan dengan Voutp = 2V
dengan AV= 10X, tidak adanya delay antara input dan output, topologi rangkaian adalah
penguat membalik (inverting). Dengan simulasi masukan Vin = 80Mhz 200mV, dihasilkan
pergeseran phase Vout hampir 180o terhadap masukan.

Gambar 6.13 Rangkaian OP-AMP OTA Dua Stage Pada Simulasi Kedua
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Gambar 6.14 Rangkaian OP-AMP OTA Dua Stage

6.3.Desain Layout Penguat Awal (PreAmp)
Hasil rancangan penguat awal direalisasikan juga dalam bentuk layout. Layout
PreAmp terlihat pada gambar 6.15:

Gambar 6.15 Layout Penguat Awal
Layout penguat awal terdiri atas 3 layout Op-Amp dan 7 resistor. Dimensi layout 114,250 µm
x 74,700 µm = 8534,475 µm2.
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Bab 7. Perancangan Filter

O

utput penguat awal akan dijadikan sebagai masukan filter. Filter lowpass akan
melewatkan frekuensi dibawah frekuensi acuan. Orang dewasa normal memiliki
rata rata frekuensi jantung berkisar 150 Hz, sedangkan untuk anak anak atau orang
dewasa saat kondisi tertentu, memiliki frekuensi jantung rata rata 250 Hz. Untuk hal
tersebut, filter low pass didesain dengan frekuensi cut off sebesar 250 Hz (Chutham
Sawigun, 2012). Secara umum, filter mengacu pada pendekatan topologi filter RC,
sehingga metode yang akan dilakukan mengacu pada topologi filter RC [Bajpayee, 2012].
Dari gambar diatas, nilai RC dapat dihitung melalui persamaan:
1

𝑓𝑐 = 2𝜋𝑅𝐶
Frekuensi respon lowpass filter diberikan pada Gambar 1.20 dibawah:

Gambar 7.1 Desain filter RC

Gambar 7.2 Respon frekuensi LPF
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(7.1)

Filter RC hampir tidak mungkin diintegrasikan kedalam layout EKG, mengingat
begitu besarnya nilai R dan C, sehingga menurut Sawigun, et al, diperlukan pendekatan
metode dengan cara mengganti nilai tahanan R dengan gm. 𝑅 =

1
𝑔𝑚

[Chutham Sawigun and

Serdijn, 2012]

Gambar 7.3 Desain OTA Filter
Karena adanya variasi yang cukup besar pada amplitudo sinyal input, maka penguat
awal (preAmp) dan filter harus memiliki Dynamic Range minimal (Lee dan Cheng, 2009)
(Luo dan Johnston, 2010), sebesar:
2𝐸𝐶𝐺𝑚𝑎𝑥
≈ 44𝑑𝐵
𝐸𝐶𝐺𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑅 = 20 log

Filter yang didesain berdasarkan pada follower Integrator, dengan persamaan
[Chutham Sawigun and Serdijn, 2012]:
𝑉𝑜𝑢𝑡 (𝑠)
𝑉 𝑖𝑛 (𝑠)

=

𝐺𝑚 𝑅0
1+ 𝐺𝑚 𝑅0

1
𝑠𝐶 𝑅
1+ 1+ 𝐺 0𝑅
𝑚 0

≅

1

(7.2)

𝐶

1+𝑆 𝐺

𝑚

Berdasar persamaan 7.2, follower integrator mendukung respon frekuensi low pass
𝐺

𝑚
dengan gain pass band pada orde 1 dan frekuensi 𝑓𝑐 = 2𝜋𝐶
. Gambar 7.4 menggambarkan

model secara umum rangkaian low pass filter kaskade dengan kapasitor tertanam ke ground
pada outputnya.
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Gambar 7.4 Model umum low pass filter untuk frekuensi rendah
Pada Gambar 7.4, integrasi satu Gm dan C adalah satu orde filter, artinya, apabila
terdapat beberapa rangkaian yang terintegrasi, maka dikatakan filter pada orde ke-n. Gambar
7.4, menunjukkan bahwa filter adalah LPF orde 3. Rangkaian filter secara umum merupakan
jaringan umpan maju yang terdiri dari DO-OTAC (Double Output-OTA Capacitor) yang
terhubung secara kaskade. Jaringan umpan balik adalah arus referensi yang digunakan
sebagai driver untuk menentukan frekuensi redaman. Jaringan umpan balik dapat
didefinisikan sebagai berikut [Chun-Lung Hsu and Chen, 2006]:

𝐼𝑓𝑖 =

𝑗 =𝑖 𝑓𝑖𝑗 (−𝐺𝑚𝑗 𝑉𝑗 )

𝐼𝑓𝑖 =

𝑗 =𝑖 𝑓𝑖𝑗 (−𝐼0𝑗 )

(7.3)
(7.4)

dimana 𝑓𝑖𝑗 adalah koefisien arus umpan balik dari output DO-OTA j ke input DOOTA i. Koefisien 𝑓𝑖𝑗 dapat bernilai nol atau sebaliknya, tergantung apakah terdapat rangkaian
terbuka (open loop) atau hubungan umpan balik langsung antara output j ke input i pada DOOTA, sehingga persamaan 7.3 dapat ditulis kembali dalam bentuk matriks sebagai berikut :

𝐼𝑓 = −𝐹𝐼0
𝐼𝑓1
𝑓11
𝐼𝑓2 = − 0
𝐼𝑓3
0

(7.5)

𝑓12
𝑓22
0

𝑓13
𝑓23
𝑓33

𝐼01
𝐼02
𝐼03

(7.6)

dimana 𝐼0 = [𝐼01 , 𝐼02 , 𝐼03 ]𝑇 , Vektor arus output pada DO-OTA didefinisikan
𝐼𝑓 = [𝐼𝑓1 , 𝐼𝑓2 , 𝐼𝑓3 ]𝑇 . Vektor arus tersebut adalah feedback ke positip input terminal dan
𝐹 = [𝑓𝑖𝑗 ]3𝑥3 disebut sebagai feedback coefficient matrix. Apabila nilai 𝑓𝑖𝑗 = 1, maka
akan ada unity feedback antara 𝐼𝑓𝑖 dan 𝐼0𝑗 , dan apabila 𝑓𝑖𝑗 = 0, maka rangkaian feedback
berupa rangkaian terbuka. Pada matrik 𝐹, apabila semua elemen 𝑓𝑖𝑗 ≠ 0, maka dapat
dipastikan nilai 𝑖 ≤ 𝑗. Berdasar pada Gambar 1.22, dapat ditulis kembali:
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𝐼𝑖𝑛 + 𝐼𝑓1 = 0

(7.8)
𝐼

𝐼01 + 𝐼𝑓2 = 𝑠𝐶1 𝑉2 = 𝑠𝐶1 𝐺02

(7.9)

𝑚2

𝐼

𝐼02 + 𝐼𝑓3 = 𝑠𝐶2 𝑉3 = 𝑠𝐶2 𝐺03

(7.10)

𝑚3

Persamaan 7.8, 7.9, 7.10, apabila dituliskan kembali dalam bentuk matrik
didapatkan:

𝑓11
𝑓12
𝐼𝑓1
𝐶1
𝐼𝑓2 = − −1 𝑠 𝐺𝑚 2
𝐼𝑓3
0
−1

𝑓13

𝐼01
1
𝐼02 − 0 𝐼𝑖𝑛
𝐼03
0

𝑓23
𝐶2

𝑠𝐺

(7.11)

𝑚3

Dengan menggabungkan persamaan 7.6 dan 7.11, didapatkan persamaan:

0
−1

0
𝐶
𝑓22 + 𝑠 𝐺 1

0
0

𝑚2

0

−1

𝑓33 + 𝑠

𝐶2
𝐺𝑚 3

𝐼01
1
𝐼02 = 0 𝐼𝑖𝑛
𝐼03
0

(7.12)

Berdasar pada struktur umum rangkaian filter pada Gambar 7.4, seluruh rangkaian
output dapat ditulis kembali menjadi:

𝐼01
𝐼0 = 𝐼03 = 0, 0, 1 𝐼02
𝐼03

(7.13)

Jadi, dengan menggabungkan persamaan 7.12 dengan persamaan 7.13, fungsi transfer
umum low pass filter frekuensi rendah dapat diberikan:
𝐼𝑜𝑢𝑡
𝐼𝑖𝑛

=

𝐺𝑚 2 𝐺𝑚 3 /𝐶1 𝐶2
𝑓11

𝑠2 +

𝑓11 𝑓22 𝑓12

𝐺𝑚 2
𝐶1

+𝑓11 𝑓33

𝐺𝑚 3
𝐶2

𝑠

(7.14)

Berdasarkan pada fungsi transfer secara umum seperti tertera pada persamaan 7.14,
maka pola rangkaian filter yang lain dapat ditentukan fungsi transfernya dengan mudah.
Gambar 7.5 dibawah mengilustrasikan enam kombinasi kemungkinan filter low pass low
frekuensi apabila umpan balik dipilih secara tepat.
.
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Gambar 7.5 Kombinasi LPF Low frekuensi
7.1.Desain Filter
Pada penelitian ini digunakan filter tapis lulus bawah untuk memfilter frekuensi diatas
250 Hz. Gambar diagram alir desain Filter diperlihatkan pada Gambar 7.6.
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Gambar 7.6 Diagram alir desain LPF
Langkah pertama adalah menentukan nilai gm dan C dengan asumsi frekuensi cut
1
off 250 Hz. Berdasarkan pada persamaan 7.1, maka nilai 𝑔𝑚 bisa dihitung 𝑓𝑐 = 2𝜋𝑅𝐶 .
1

𝑔

𝑚
Karena 𝑔𝑚 = 𝑅, maka dapat ditulis kembali 𝑓𝑐 = 2𝜋𝐶
[Ul and Hasan, 2005].
Langkah selanjutnya adalah membuat desain skematik OTA filter terlihat pada
Gambar 7.7 dibawah:

Gambar 7.7 Skematik OTA Filter
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1. Menentukan besar transconductance gm1,2 dengan asumsi fc = 250 Hz
𝑔𝑚 = 𝑓𝑐 ∗ 2𝜋 ∗ 𝐶𝑐, dimana 𝐶𝑐 = 0,25𝑝𝐹 dan 𝐶𝐿 = 1,15𝑝𝐹
𝑔𝑚 = 392,5𝜇𝐴/𝑉
Untuk gm2 = gm1 maka arus drain yang melewati kedua komponen M1 dan M2 adalah
sama, 𝐼𝐷1 = 𝐼𝐷2 = 𝐼𝑠𝑠 /2.
𝐼𝐷1 = 𝐼𝐷2 =

𝑔𝑚 =

𝑆𝑅
𝐶𝑐
2

2𝑘𝑛

= 20𝜇𝐴, 𝐼𝐷6,7 = 𝑆𝑅 𝐶𝑐 + 𝐶𝐿 = 2 1 +

𝑊

𝐼 , → 𝐼𝐷1,2
𝐿 𝐷

=

2
𝑔𝑚
1,2
𝑊
2𝑘 𝑛
𝐿

𝐶𝐿
𝐶𝑐

𝐼𝐷1,2 = 224𝜇𝐴

dimana dengan teknologi AMS 0,35µm didapatkan

parameter 𝑘𝑛 = 189𝜇𝐴/𝑉 2 , 𝑘𝑝 = 64𝜇𝐴/𝑉 2 , 𝑉𝑇𝐻𝑁 = 0.46𝑉, 𝑉𝑇𝐻𝑃 = −0.68𝑉.
Jadi

𝑊
𝐿

392,52

1,2 = 1.189,20 = 20.3778. → 𝐿1,2 = 0.35𝜇𝑚 maka 𝑊1,2 = 7,13𝜇𝑚

2. Sekarang untuk menentukan ukuran M3, M4, dan M5 menggunakan input CMR
dengan transistor berada pada daerah saturasi 𝑉𝐷𝑆 > 𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝐻
2
𝑘 𝑊
𝐶𝑀𝑅 + = −𝑉𝑠𝑠 − 𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝐻𝑁 5 − 𝑉𝐺𝑆2 dimana𝐼𝐷1,2 = 2𝑛 𝐿 𝑉𝐺𝑆1,2 − 𝑉𝑇𝐻𝑁
𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝐻𝑁 5 = 0,127𝑉
Jadi 𝑉𝐺𝑆1,2 = 0,5𝑉 dan 𝑉𝐺𝑆5 = 0,587𝑉
𝐼𝐷5 =

𝑘𝑛 𝑊
2 𝐿

𝑊

𝑉𝐺𝑆5 − 𝑉𝑇𝐻𝑁 2 , sehingga

𝐿 5

= 26,24. Apabila 𝐿5 = 0,35𝜇𝑚, maka

𝑊5 = 9𝜇𝑚
𝐶𝑀𝑅 − = 𝑉𝐺𝑆 + 𝑉𝑇𝐻𝑃 4 − 𝑉𝐷𝐷 . Diketahui 𝑉𝐺𝑆 + 𝑉𝑇𝐻𝑃 4 = 0,627𝑉
2
𝑘𝑝 𝑊
𝑊
Diketahui 𝐼𝐷3 = 𝐼𝐷4 = 40𝜇𝐴 = 2 2𝐿 𝑉𝐺𝑆3,4 − 𝑉𝑇𝐻𝑃 , sehingga 𝐿 3,4 = 6,4
Jadi, untuk 𝐿3,4 = 0,35𝜇𝑚 maka 𝑊3,4 = 2,2𝜇𝑚
3. Untuk mencari lebar W dengan menggunakan 𝑉𝐺𝑆5 = 𝑉𝐺𝑆7 dengan 𝐼𝐷7 = 𝐼𝐷6 =
224𝜇𝐴 dapat dilakukan perhitungan kembali:
𝑘 𝑊
𝐼𝐷7 = 2𝑛 𝐿 𝑉𝐺𝑆7 − 𝑉𝑇𝐻𝑁 2 dengan𝑉𝐺𝑆7 = 0,587𝑉
𝑊

Jadi 𝐿 7 = 147. Apabila 𝐿7 = 0,35𝜇𝑚maka 𝑊7 = 51𝜇𝑚, dan 𝐼𝐷7 = 𝐼𝐷6 =
224𝜇𝐴. Nilai 𝑀6 dapat ditentukan sebagai berikut:
𝑉𝐺𝑆 + 𝑉𝑇𝐻𝑃 6 = 𝑉𝐺𝑆 + 𝑉𝑇𝐻𝑃 4 = 0,627𝑉
𝑘𝑝 𝑊
𝑊
𝐼𝐷6 = 2 𝐿 𝑉𝐺𝑆6 + 𝑉𝑇𝐻𝑃 2 . Jadi 𝐿 6 = 35,6. Untuk 𝐿6 = 0,35𝜇𝑚 maka 𝑊6 =
12,5𝜇𝑚 dan 𝑔𝑚6 = 1010,3𝜇𝐴/𝑉
Berdasarkan pada perhitungan diatas, maka didapatkan tabel nilai W/L OTA:
Tabel 7.1 Nilai W/L OTA Filter
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Setelah nilai W/L OTA diketahui, tahap selanjutnya adalah mengcascade OTA
tersebut, sehingga akan difdapatkan OTA baru dengan dua masukan input dan dua masukan
output.

Gambar 7.8 OTA-Dual Output [Kamat-D.V and Prabhu-K.G., 2008]
Tahap selanjutnya adalah menentukan topologi rangkaian filter seperti pada Gambar
7.5. Selanjutnya dilakukan simulasi filter. Dari beberapa hasil percobaan simulasi, diambil
satu topologi yang paling tepat untuk diaplikasikan pada low pass filter untuk EKG.
Desain lengkap rangkaian filter diperlihatkan seperti pada Gambar 7.9 dibawah:

Gambar 7.9 Rangkaian Low Pass Filter
7.2.Hasil Pengujian Rangkaian Filter
Peneliti telah melakukan beberapa kali uji coba filter dengan tujuan untuk mencari
hasil yang paling optimal. Beberapa konsep filter seperti pada Gambar 7.5 telah diuji coba.
Rangkaian filter yang didesain diberikan pada Gambar 7.9. Hasil simulasi Low Pass Filter
diberikan pada gambar 7.10 dibawah:
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Gambar 7.10 Hasil simulasi Low Pass Filter 250 Hz
Dari hasil simulasi terlihat, untuk nilai -3dB didapat frekuensi cut off 259,919 Hz atau
mendekati 260 Hz. Hasil ini adalah hasil simulasi paling optimal. Penambahan nilai C tidak
banyak berpengaruh pada redaman frekuensi. Pengcacscadean gm dan C hanya akan
mempengaruhi lereng redaman. Semakan banyak kaskade gm dan C, maka lereng redaman
akan semakin curam. Dari hasil uji coba, nilai kaskade paling optimal adalah 3 gmC.
Penambahan gmC selanjutnya tidak akan banyak berpengaruh terhadap lereng redaman.
Antara desain dan hasil simulasi, terdapat selisih frekuensi sebesar 0,9 Hz. Selisih ini
bisa disebabkan oleh desain gm yang masih belum optimal. Dari beberapa referensi, selisih
tersebut tidak terlalu banyak mempengaruhi hasil, karena frekuensi noise rata rata berada
pada frekuensi 1 KHz keatas.
Hasil simulasi peredaman noise diperlihatkan pada gambar 7.11.
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Gambar 7.11 Redaman filter
Sinyal noise adalah gelombang sinus dengan amplitudo 0,05 Vpp dan frekuensi 1
KHz. Redaman optimal untuk n=3, untuk n=4 dan seterusnya, redaman adalah tetap, tidak
ada perubahan.
7.3.Desain Layout Low Pass Filter
Setelah memalui tahapan diatas, rancangan low pass filter direalisasikan dalam bentuk layout.
Layout low pass filter diperlihatkan pada gambar 7.12.
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Gambar 7.12 Layout Low Pass Filter
Layout filter terdiri atas tiga buah OTA dan dua buah kapasitor 5 pf. Dimensi layout 140,65
µm x 167,15 µm = 23509,64 µm2.
Seperti disain skematik, desain lay-out System on Chip EKG menggunakanperangkat
lunak menthor graphics dengan parameter aturan desain dari teknologiAMS 0,35μm CMOS
proses. Untuk meminimalkan kesalahan, dari unit penyusun EKG dilakukan pemahaman dari
aturan yang sudah ditetapkan oleh AMS 0,35μm.Untuk memudahkan pengecekan kesalahan
dalam desain layout,dilakukan desain per komponen unit penyusun.Dalam desain ini
menggunakan2 poly MOS dan 4 layer metal.
Pada desain layout ada 3 komponen layout yang digunakan, transistor
(CMOS),kapasitor dan resistor.Disain layout merupakan disain atau menggambar suatu
komponen dengan lebar dan panjang tertentu untuk mendapatkan ukuran daritiap
komponen.Untuk layout transistor didesain berdasarkan perhitungan darirangkaian yang
sudah dibahas pada masing-masing unit, sehingga pada disainlayout ini besar ukuran tiap
transistor mengacu ukuran transistor rangkaian skematik.
Pada layout kapasitor ukuran yang harus dihitung adalah lebar dan panjang komponen
penyusun karena pada rangkaian kapasitor ini berupa besaran elektrikdengan satuan farad.
Pada disain layout kapasitor besar ukuran layout adalah
𝐶 =∈𝑠

𝐴

(7.15)

𝑑

Di mana ∈𝑠 adalah konstanta dielektrik, A luas layout kapasitor, dan d adalahjarak
antar flat (poly), dengan menggunakan tool mentor graphics maka yangdihitung adalah luas
49

layout poly saja di mana K merupakan konstanta yangsudah ditentukan besarnya oleh tool
program, maka
𝐶 = 𝐾. 𝐴

(7.16)

dimana K adalah konstanta dari mentor graphic yang merupakan
2
𝑚 , sehingga
𝐶

𝐴=𝐾

∈𝑆
𝑑

= 0,899.10−6 𝐹/

(7.17)

Untuk C=0,25 pF maka luas poly yang digunakan 28,12 µm2
Untuk C=1 pF maka luas poly yang digunakan 112,48 µm2
Untuk C=5 pF maka luas poly yang digunakan 562,43 µm2
Desain kapasitor diperlihatkan seperti pada gambar 7.13.

Gambar 7.13 Desain Layout Kapasitor
Pada Layout resistor, digunakan poly2 sebagai pengganti hambatan.Ukuranyang
dihitung disesuaikan dengan nilai persegi setiap layout. 1 µm2poly 2dihitung sebagai 1,24KΩ
Metode perhitungannya diberikan sebagai berikut :
𝑅 = 𝐿/𝑊(𝑅𝑜𝑛 )

(7.18)

dalam hal ini Ron = 1,24KΩ. Ron dinamakan sebagai resistivitas area.
Apabiladiasumsikan nilai R = 10 K, maka L/W = 8 K. Dengan asumsi bahwaW=10λ atau
W=3µm (dua kali lebar minimum yang diijinkan untuk elektroda), maka nilai L= 24µm.
Gambar layout resistor diperlihatkan pada gambar 7.14.
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Gambar 7.14 Desain Layout Resistor
Layout kapasitor dan resistor dapat disesuaikan dengan ukuran area floorplan.Apabila
nilai resistor cukup besar, makan dibutuhkan ukuran L yangcukup panjang. Untuk mengatasi
keterbatasan area, maka layout resistor dapatdibuat secara spiral atau berkelok dengan asumsi
bahwa jarak antara gatesama. Demikian pula untuk kapasitor, dapat dilakukan dengan
memparalel beberapalayout kapasitor kecil supaya mendapatkan nilai/layout kapasitor
yanglebih besar.
Desain MOS mengikuti dari nilai W/L skematik.Desain layout mengikuti desain
template yang ada pada mentor graphic, yaitu pada tools device AMS.Layout MOS diberikan
seperti pada gambar 7.15dibawah:

(a) PMOS
(b) NMOS
Gambar 7.15 Desain Leyout MOS
Nilai W/L dapat diisi pada MOS Parameter dari AMS Device pada toolsmentor
graphic.Gambar MOS Parameter diberikan pada gambar 7.16.

Gambar 7.16 Pemilihan MOS dan Penggantian Nilai W/L
Mentor
graphic
menyediakan
beberapa
layer
yang
merupakan
komponenpembentuklayout.Layer-layer
tersebut
digunakan
untuk
memanipulasi
templateyang sudah ada, sehingga bisa disesuaikan dengan desain yang diberikan. Layerjuga
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dipakai untuk menghubungkan antara komponen satu dengan komponenyang lain pada
skematik.

Gambar 7.17 Layer MOS
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