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Bidang Elektronika saat ini semakin sulit untuk dipisahkan dari kebutuhan manusia sehari-hari, 

terutama dalam bidang elektronika, Dalam penggunaan berbagai piranti elektronik terutama yang 

berhubungan dengan pengukuran dibutuhkan tingkat akurasi yang tinggi. Termasuk salah 

satunya penggunaan osiloskop, selama ini jika kita menggunakan osiloskop analog yang ada di 

laboratorium hasilnya belum bisa maksimum. Tingkat efisiensi waktu juga belum maksimal, 

untuk tiap data yang kita peroleh hanya bisa kita gunakan saat itu juga (real time). Sehingga 

ketika suatu saat kita butuhkan kembali data itu kita harus melakukan percobaan kembali. 

Dengan adanya permasalahan tersebut maka dirancanglah sebuah alat yang dapat digunakan 

untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga analisa-analisa yang dilakukan 

dapat lebih baik dan mendapatkan ketepatan dari penentuan nilai-nilai yang diukur. Alat ini 

dinamakan “Digital Storage Osiloskop “. Disebut digital karena kita bisa mengontrol kerja alat 

melalui sebuah PC sekaligus kita dapat menyimpan data hasil percobaan. Sehingga ketika kita 

membutuhkan kembali data tersebut maka kita dapat menampilkannnya kembali.Selain itu 

dengan menggunakan osiloskop digital ini kita dapat mengukur tegangan jala – jala PLN yang 

tidak dapat kita ukur dengan menggunakan osiloskop manual. 

Software yang digunakan dalam pembuatan alat ini adalah Delphi 7.0 

 

To be able to present result of measurement of signal an appliance during the time we use 

oscilloscope which still manual, in our meaning only can see result of the measurement 

forthwith. So that when us wish to record result of that attempt [is] we are only can record [it] 

manually, that is paper media through by drawing result of attempt  

This matter of course will affect when in a moment we require the data, we will find difficulties. 

To solve the the problems hence made by this appliance of named " DSO ( Digital of Storage 

Oscilloscope) " or we can mention digital oscilloscope. 

digital Referred as because we can control appliance activity of trough PC at the same time we 

earn save result of attempt. So that when us require the data hence we earn display return. 

Software which is used in making of this appliance is Delphi 7.0 

 

 


