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PEMBUATAN MODUL ANALOG UNTUK INTERFACE KAMERA
GAMMA

Leli Yuniarsari, Tjutju RL , Atang Susila, Sukandar

ABSTRAK
Pembuatan Modul Analog untuk interface Kamera Gamma telah dilakukan. Untuk
komputerisasi kamera gamma plannar 37 PMT dikembangkandalam tekno/ogi hardware
antarmuka (inteface) dan software antara kamera gamma plannar dengan PC. Dengan
interface ini informasi citra kamera gamma yang semula sinyal analog diubah menjadi sinyal
digital, sehingga proses akusisi data, peningkatan kua/itas citra dan analisis data serta
pengolahan data base dapat dilakukan dengan bantuan komputer.
Ada tiga sinyal utamakameragammayaitu x, y dan z. Modul analogini mendigitasisinyalanalog
x dan y daTikameragamma tersebut yang membawainformasiposisi yang berasaldari kristal
kamera gamma. Konversi analog ke digital dilakukan oleh 2 buah konverter ADC 12 bit dengan
waktukonversimasing-masingBOOns.Prosedurkonversiuntukmasing-masingkoordinat x dan y
disinkronisasi menggunakansinyal strobez yangbersesuaianuntukpenerimaaninformasi.

I. PENDAHULUAN

Perangkat kamera gamma yang ada di
P2PN BATAN yaitu kamera gamma
plannar 37 PMT dari Medx. USA, terdiri
dari shielding detektor, casing detektor,
rak PMT dan penunjang detektor. Telah
dikembangkan pula analog kamera
gamma plannar dari mulai perangkat
pendeteksi sinyal, summingg circuit
serta perangkat pengolah sinyal.
Pengolahan sinyal data selanjutnya
seiring dengan kemajuan teknologi saat
ini sangatlah diperlukan untuk
komputerisasi karena menggunakan
komputer selain mendapatkan
kemudahan hasilnya akan lebih baik.
Komputerisasi kamera gamma ini juga
diperlukan karena dibeberapa
rumahsakit terdapat beberapa kamera
gamma planar analog yang sudah tua,
untuk memfungsikannya kembali
kamera gamma tersebut perlu
revitalisasi melalui upgrading
menjadikan kamera gamma
berteknologi digital. Dalam rangka
mengembangkan teknologi itu maka
perlunya merubah sinyal analog yang
merupakan informasi citra kamera
gamma ke dalam sinyal digital untuk
komputerisasi kamera gamma tersebut.
Interface yang akan dibuat terdiri dari
dua buah modul IBM standar yaitu
Modul Analog dan Modul Dialog. Modul
Analog berfungsi untuk merubah sinyal
analog yang berasal dari perangkat
pengolah sinyal kamera gamma menjadi
sinyal digital yang nantinya akan
diterjemahkan oleh modul dialog. Sinyal

analog ini membawa informasisi posisi x
da y yang berasal dari kristal kamera
gamma, sedangkan untuk konversi
analog ke digital dilakukan oleh 2 buah
konverter ADC 12 Bit ( AD1671 )
dengan waktu konversi masing masing
BOOns. Suatu rangkaian ditambahkan
untuk mengoreksi perbedaan non
linierity dari kedua ADC tersebut.
Prosedur konversi untuk masing masing
koordinat x da y disinkronisasikan
menggunakan sinyal sttrobe z yang
bersesuaian untuk penerimaan
informasi. Sedangkan untuk mentransfer
sinyal x, y dari modul analog ke memori
PC diperlukan modul lain yang juga
mempunyai register yang diprogram
oleh software untuk menyimpan
parameter akusisi, modul ini disebut
Modul Dialog.
Pada penelitian ini yang dibuat terlebih
dahulu adalah modul analognya
sehingga dalam pembahasan
selanjutnya dikhususkan pada modul
analognya saja. Pembuatan Modul
Analog meliputi pekerjaan gambar
skematik, pembuatan layout dan PCB,
perakitan sistem dan pengujian modul.

II. TAT A KERJA

Secara perangkat keras disain dari
kamera gamma banyak sekali
variasinya, tetapi secara umum adalah
seperti pad a gambar 2.1.
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Gambar 2.1. Skema Gamma Kamera secara umum

Sedangkan blok diagram dari Modul Analog yang merupakan bagian dari card interface
yang dibuat adalah sebagai berikut :
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Gambar 2.2. Blok Diagram Modul Analog

Sedangkan gambar rangkaian modul analog secara detail terlihat pada lampiran1,
lampiran 2 dan lampiran 3. Dan desain layout PCB ada pada lampiran 4 dan lampiran 5.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Modul analog yang dibuat dipasang
pada Slot IBM standar komputer yang
digunakan untuk komputerisasi gamma
kamera, sehingga desain dan bentuknya
harus disesuaikan dengan casing
komputer yang akan dipakai. Catu daya
yang diperlukan untuk modul analog
ini adalah 5 volt dc dan +/- 12 volt dc
yang diambil dari catu daya yang ada
pada slot IBM komputer.
Pengujian dilakukan dengan cara
memberi sinyal input x dan y pada
kedua input modul analog, input diambil
dari perangkat pengolah data pada
kamera gamma 37 PMT. Inputnya
adalah sinyal analog bipolar x dan y
dengan aplitudo kurang lebih 5 volt.
Sedangkan untuk pulsa z nya berupa
TTL yang akan menyinkronkan ke sinyal
posisi x dan y. Sinyal input ini masuk
kedalam rangkaian operational amplifier.
Apabila inputnya kecil maka pada
rangkaian ini bisa dilakukan penguatan
dengan cara manual dalam rangkaian
ini menggunakan switch. Besarnya
penguatan tergantung yang diinginkan
asal outputnya maximal 10 volt.
Setelah itu dilakukan konversi oleh IC

AD167J\

~

Gambar 3.1. Pengujian Modul Analog

Input yang masuk adalah output dari
perangkat pendeteksi yang merupakan
data posisi x dan y , sinyal analog
bipolar dengan amplituda 5 volt dan
panjang waktu 1us, sedangkan sinyal z
sebagai pulsa yang menyinkronkan
posisi sinyal x dan y .
Untuk lebih jelasnya diagram waktu
diperlihatkanpada gambar 3.2 dibawah
ini.
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Gambar 3.2. Diagram waktu dari x, y, z
dan output

Untuk mengetahui secara detail tentang
perubahan setiap satu bit dari ADC yang
digunakan maka dilakukan dengan cara
memberi input berupa tegangan dc yang
bervariasi dari 0 s/d 5 vdc , sedangkan
resolusi dari Adc yang digunakan
adalah:

Vmax 5 vdc= =
0.0012 Vdc

2 n - 1 4095

n = jumlah bit ADC (12)

Dengan demikian berarti perubahan
setiap 1 bit sebesar 0.0012 Vdc

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dari modul
analog ini maka dapat disimpulkan :
1. Modul Analog ini sudah bekerja

sebagaimana yang diharapkan,
dimana sinyal sinyal analog yang
masuk bisa dikonversi menjadi
sinyal digital, dengan resolusi
0.0012 Vdc untuk setiap bitnya.
Untuk membuat interface
kamera gamma, modul analog ini
perlu dilengkapi dengan modullain
( modul dialog) untuk
menterjemahkan hasil keluaran
dari modul analog tersebut dan
menyimpannya di dalam memori.

2.
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