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A. TUJUAN

Setelah melakukan praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu :

1. Mengidentifikasikan blok-blok dan tata letak diagram dari

monitor

2. Mengetahui dungsi-fungsi dan prinsip kerja dari blok diagram

monitor

3. Mengidentifikasikan komponen yang ada pada setiap

bloknya/komponen inti pada tiap bloknya

B. ALAT DAN BAHAN

1. Monitor

2. Toolset dan kabel penghubung

3. Buku dan alat tulis untuk pengambilan data hasil praktikum

C. TEORI SINGKAT

Video display PC mempunyai dua bagian yaitu monitor dan

display adapter, tbeberapa standar monitor telah muncul, dan

menawarkan suatu pilihan monocrom dan berwarna dengan berbagai

variasi resolusi. Rancangan modular PC, dengan adapter monitor

dalam card. Kombinasi monitor dan card adapter menentukan

kinerja dari sebuah komputer. Semakin tinggi resolusi kerja dari card

adapter maka harus didukung pula dengan resolusi yang tinggi dari

monitor.
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Secara teknologi ada dua jenis monitor komputer yaitu digital

atau TTL dan analog. Dalam monitor digital, kontrol untuk berbagai

pengaturan besaran seperti pengaturan brighness, warna dan lain-

lain dilakukan dengan menekan tombol-tombol dalam format digital.

TTL kependekan dari Transistor Transistor Logic. TTL merupakan

istilah teknik yang menguraikan jenis teknologi yang digunakan

dalam elektronika. Monitor analog merupakan pengaturan yang

digunakan secara manual, yaitu dengan memutar knob ke kiri ke

kanan atau ke atas ke bawah dalam pengaturan besaran-besaran

pada monitor seperti pengaturan brighness, contras, vertikal, dan

lain-lain.

Analog atau digital yang menentukan kualitas dari sebuah

monitor adalah resolusi dari card adapter yang mampu dilayani oleh

sebuah monitor.

Resolusi MaksimalJenis
Monitor

Text

(Chart)

Grafis
(Pixel)

Kecepatan
Scan Horz

( Hz)

Kecepatan
ScanVert (

Hz )

Jenis
Monitor

MDA 80x25 18.432 50 TTL, Mono

HGC 80x25 720x348 18.432 50 TTL, Mono

CGA 80x25 600x200 15.750 60 TTL, Color

EGA Mono 80x43 640x350 18.430 50 TTL, Mono

EGA Color 80x43 640x350 21.850 60 TTL, Color

VGA 80x50 640x480 31.500 60 TTL/Analog

SVGA 100x40 800x600 35.200 56 Multisunc

XGA 132x60 1024x768 31.500 70 TTL/Analog
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D. BLOG DIAGRAM MONITOR

Secara prinsip tidak banyak perbedaan antara monitor dengan

televisi. Beberapa bagian dari televisi tidak ada pada monitor,

seperti bagian sinyal input (pencari gelombang) seperti bagian tuner,

VIF, AGC, Video Detektor. Monitor mendapatkan input dari Card

Adapter dalam format RGB dan sebuah sinyal kontrol syncronisasi.

Dan kebanyakan monitor tidak terdapat blok bagian penerima sinyal

suara yang menggunakan modulasi FM dengan perangkat

demodulatornya, tetapi beberapa tipe monitor menyertakan speker

aktif pada monitor tersebut dengan input konektor yang bisa

digunakan untuk pengeras suara yang diambil dari output Sound Card

komputer.

Sinyal monitor yang diolah oleh CPU melalui VGA sudah

menghasilkan RGB yang terpisah. Output VGA CPU memiliki sinyal-

sinyal antara  lain :

a. Sinyal Biru

b. Sinyal Merah

c. Sinyal Hijau

d. Sinyal Syncronisasi

e. Sinyal Clock untuk horizontal / power supply

E. LANGKAH KERJA

1. Siapkan beberapa buah monitor yang ada di labor

2. Putuskan hubungan catu daya dari jala-jala listrik

3. Bukalah casing monitor dan groundkan komponen-komponen yang

menyimpan tegangan tinggi

4. Lakukanlah pemetaan blok diagram monitor trainer dari blok

rangkaian yang tersedia pada jobsheet ini
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5. Lakukanlah pengalamatan dan temukan serta kenali komponen-

komponen utama dari masing-masing blok rangkaian monitor dari

blok rangkaian pada jobsheet ini

6. Catat komponen utama yang terdapat pada masing-masing blok

rangkaian pada tabel di bawah ini :

Blok Rangkaian Nama komponen Kode dan Nilai
komponen

Power Supply utama Capasitor, Dioda,
Induktor(lilitan), Fuse,
IC

C921, C903, C904,
ZD901, D 904,
L901(trafo), LC236A,
F901, BD901, QD902

Matrix Warna Transistor, Resistor, Q790, Q710,
Q770,R765, R764,
R763, R739, SG702

Video Amplifier IC, Capasitor, Transistor U702, U703, U701,
C727, C714, C721,
Q703, Q753, Q750,
Q771, Q773, Q791

Syncronisasi Dioda, IC, Capasitor,
Transistor

D918, D924, D919,
D926, U902, C929,
C926, C927, C906

Vertikal IC, Transistor, Capasitor U501, U621, U105,
U502, Q505, Q601,
Q502, Q504 sampai
Q561, C501 sampai
C551

Horizontal Flyback, Transistor,
Capasitor, Dioda,
Induktor(lilitan), IC,
Trafo

J605, J587, J802,
Q642, Q641, Q643,
Q802, Q664,C644,
C854, C855, C851,
C664, D802, L651,
L805, U601, T801

Dll
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F. EVALUASI

1. Apa yang menjadi ciri khas dari blok diagram horizontal?

Jawab :

Pada rangkaian horizontal terdapat rangkaian flyback (kabel

anoda FBT(Fly Back Transformer))dimana outputnya tegangan

tinggi berkisar 10-25KV. Pada rangkaian ini dibuat arus listrik

berbentuk gigi gergaji. Pada rangkaian ini disediakan

rangkaian AFC. Rangkaian horizontal ini memerlukan Dn

menyimpan daya yang lebih besar dari pada rangkaian

vertikal.

2. Apa yang menjadi ciri khas dari blok diagram video?

Jawab :

Adanya sebuah detektor video yang menerima sinyal di VGA

adapter untuk menampilkan gambar dan dihubungkan ke CRT

3. Komponen apa saja yang terdapat pada blok diagram catu

daya monitor?

Jawab :

Nama Komponen :
Capasitor, Dioda,
Induktor(lilitan), Fuse, IC

Kode dan Nilai
Komponen : C921, C903,
C904, ZD901, D 904,
L901(trafo), LC236A,
F901, BD901, QD902

4. Jelaskan prinsip kerja dari sebuah monitor!

Jawab :

Monitor mendapatkan input dari Card Adapter dalam format

RGB dan sebuah sinyal kontrol syncronisasi. Dan kebanyakan

monitor tidak terdapat blok bagian penerima sinyal suara yang

menggunakan modulasi FM dengan perangkat demodulatornya,
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tetapi beberapa tipe monitor menyertakan speker aktif pada

monitor tersebut dengan input konektor yang bisa digunakan

untuk pengeras suara yang diambil dari output Sound Card

komputer. Sinyal monitor yang diolah oleh CPU melalui VGA

sudah menghasilkan RGB yang terpisah.

G. KESIMPULAN

Karakteristik Monitor

Berikut akan dilihat bagian-bagian dalam monitor CRT. Layar adalah

sebuah kotak yang berisi CRT (Cathode Ray Tube). Perhatikan bagian

dalam monitor tersebut seperti pada gambar di bawah ini.

a. Resolusi

Resolusi merupakan jumlah piksel yang dapat digambarkan oleh

kartu grafis pada monitor. Piksel adalah elemen terkecil untuk

menyatakan suatu image atau gambar. Semakin besar resolusi

monitor, maka akan semakin bagus pula kualitasnya. Gambar akan

semakin jelas dan halus. Ukuran umum untuk resolusi monitor yang

banyak beredar sekarang adalah 1024 x 768, meski sudah banyak

pula yang memiliki resolusi di atasnya. Berikut di bawah ini adalah

tabel ukuran dan resolusi monitor.

b. Refresh Rate

Refresh Rate merupakan kemampuan maksimal yang dilakukan

monitor untuk menampilkan frame dalam satu detik. Hal ini akan

berakibat kenyamanan pada mata kita yang menggunakannya,

karena monitor yang memiliki refresh rate kecil akan membuat

monitor seperti bergerak dan tidak stabil.

c. Horizontal Scan Rate

Horizontal Scan Rate adalah frekuensi dimana elektron melakukan

pergerakan pada layar. Bagian ini akan mendukung penampilan
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monitor dengan resolusi tinggi. Akan terjadi kegagalan jika batas

kecepatan scan rate melewati tingkat tekanan komponen di dalam

sistem defleksi tingkat tinggi.

d. Color or monochrome

Monitor warna (color monitor) memiliki tabung katoda dengan tiga

penembak elektron yang masing-masing berhubungan dengan suatu

warna utama yaitu merah, hijau, atau biru. Hampir semua warna

dapat diciptakan dari campuran warna-warna utama ini dengan

spektrum yang sesuai.

Sedangkan monitor monochrome hanya mempunyai suatu CRT

dengan satu penembak elektron. Hal itu akan berakibat bahwa warna

yang nyata mungkin dihasilkan monitor adalah putih, hijau, biru atau

apapun warna tunggal diinginkan.

e. Interlaced atau Non Interlaced monitor

Interlaced merupakan proses penyapuan elektron dua kali untuk

menghasilkan citra penuh. Hal itu akan mengakibatkan flicker yang

membuat mata kita sakit. Disarankan agar Anda memilih monitor

Non Interlaced sehingga mengurangi efek flicker tersebut.

e. Dot pitch

Dot pitch merupakan ukuran yang menunjukkan jarak diagonal antar

fosfor pada display. Semakin kecil dot pitch, gambar akan semakin

jelas dan mendetail. Ukuran dot pitch ini bervariasi antara 0,15 mm

sampai dengan 0,30 milimeter.

2.2. Bagian Dalam Monitor

Berikut akan dilihat bagian-bagian dalam monitor CRT. Layar adalah

sebuah kotak yang berisi CRT (Cathode Ray Tube). Perhatikan bagian

dalam monitor tersebut seperti pada gambar di bawah ini.
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Kalau dilihat dari cara kerjanya, di dalam monitor CRT memuat

senapan merah, hijau, biru (perhatikan gambar di bawah pada RGB

Adjustments), yang dapat menembakkan seberkas sinar elektron ke

suatu titik di layar. Sinar tersebut akan diperkuat untuk

menampilkan sisi terang dan diperlemah untuk sisi gelap. Selama

proses scaning dilakukan, sinar bergerak mengelilingi layar dalam

waktu sekitar 50 milidetik.

Monitor memiliki sebuah board yang digunakan untuk mengatur

hubungan antar komponen di dalamnya dengan komponen-komponen

di luar monitor. Board sendiri akan terhubung ke tabung melalui CRT

HV Cable dan menempel pada tabung tersebut menggunakan CRT HV

Conector.

2.3. Kontrol Monitor

Perhatikan bagian depan monitor. Di sana terdapat beberapa icon

yang digunakan sebagai kontrol monitor.

Icon-icon di atas beberapa diantaranya dapat dijelaskan sebagai

berikut:

· Power – untuk mrnghidupkan atau mematikan monitor.

· Brightness – digunakan untuk menambah (increase) atau

mengurangi (decrease) brightness dari layar monitor.

· Contrast - digunakan untuk menambah (increase) atau

mengurangi (decrease) kontras dari layar monitor.

· Horizontal Size - digunakan untuk memperlebar atau

mengurangi ukuran horizontal edge dari monitor.

· Vertical Size - digunakan untuk memperlebar atau mengurangi

ukuran vertical edge dari monitor.

· Horizontal Position – digunakan untuk mengatur posisi tengah

monitor secara horisontal (horizontal center).
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· Vertical Position – seperti pada Horizontal Position, digunakan

untuk mengatur posisi tengah monitor secara horisontal

(vertical center).

· Full Screen – mengatur tampilan layar penuh pada monitor.

· Degauss – tombol ini digunakan untuk proses demagnetize

pada CRT.

· Corner / Trapezoid Correction – digunakan untuk mengatur

round the edges atau kelengkungan tepi-tepi tampilan pada

monitor.

· OSD Controls – Jika terdapat OSD controls maka monitor dapat

menggunakan OSD menu untuk pengaturan adjustment.

· Monitor Status – menampilkan current monitor settings seperti

misalnya refresh rate dan setting yang lain.

· Language – mengeset bahasa pada monitor.


