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BAB I 

PENDAHULAUAN 

1.1. Latar Belakang 

Getaran adalah suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. 

Kesetimbangan di sini maksudnya adalah keadaan dimana suatu benda berada 

pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Getaran 

mempunyai amplitudo (jarak simpangan terjauh dengan titik tengah) yang sama.  

Getaran akan terjadi pada suatu sistem mesin bila suatu sistem mesin 

mendapat gangguan dan getaran yang timbul juga berlebihan. Bila frekuensi 

operasinya menghampiri atau sama dengan salah satu frekuensi alamiah, yang 

selanjutnya disebut dengan frekuensi pribadi dari sistem tersebut. Dan bila hal ini 

terjadi maka getaran amplitudo getaran akan semakin bertambah atau membesar 

dan akan menyebabkan semakin besarnya getaran pada sistem tersebut. 

Bagi seorang engginer mengetahui apa itu frekuensi pribadi dan bagaimana 

cara mengatasinya merupakan suatu keharusan. Apabila dalam merancang suatu 

mesin frekuensi pribadinya tidak diketahui maka akan berakibat fatal pada mesin 

yang dirancangnya. Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan suatu alat peraga 

untuk menunjang dalam menganalalisa frekuensi pribadi. Jadi kami merancang 

alat peraga tersebut untuk memudahkan seoarang enggir untuk mengetahui dan 

menganalisa frekuensi pribadi. 
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Alat tersebut berupa alat peraga dengan system hambalan. System kerja alat 

tersebut ada;ah dengan cara motor yang diletakkan daitas sebuah plat besi akan 

berputar. Plat tersebut akan bergetar yang disebabkan oleh motor yamng berputar. 

Untuk mendapatkan datanya kami menggunakan accelerometer sebagai 

sensornya. 

Dan untuk mengolah data tersebut kami menggunakan metode FFT (fast 

fourier transaform) sebagai bahasa pemrogramannya karena data yang dianalisa 

berupa suatu frekuensi. Dengan metode ini maka akan lebih mudah untuk 

mengetahui menganalisa frekuensi pribadinya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana menganalisis suatu getaran paksa dengan menggunakan FFT ( 

fast fourier transform ) sebagai aplikasinya. 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk mencapai tujuan di atas, maka perlunya ada batasan massalah. 

Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut : 

 Alat uji yang dirancang adalah alat uji getaran paksa. 

 Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa FFT (Fast Fourier 

transform). 

 Program MATLAB yang dibuat langsung dilakukan percobaan pada alat 

uji getaran paksa. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform
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 Program langsung akan menganlisis getaran yang terjadi pada alat uji 

getaran paksa. 

1.4. Tujuan 

a. Merancang alat uji getaran paksa untuk mempermudah pengambilan data. 

b. Merancang program untuk mempermudah menganalisis getaran yang 

terjadi pada alat tersebut. 

1.5. Metode 

Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah : 

a. Studi Literatur mengenai getaran paksa. 

b. Studi Literatur mengenai MATLAB dan FFT (Fast Fourier 

transform).Studi proses, yaitu mengamati dan mempelajari secara 

langsung tentang proses yang terjadi pada alat uji getaran paksa serta 

parameter yang mempengaruhi. 

c. Pengambilan data dan anilisis dengan menggunakan FFT (Fast Fourier 

transform). 

d. Kesimpulan. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform

