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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Desain Alat 

 Perencanaan teknik pemfokusan suara dengan metode phased speaker 

array pada auditorium direncanakan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem Audio Beam Steering 

Berikut ini penjelasan dari diagram blok diatas: 

1. User berfungsi sebagai penentu arah suara dari loudspeaker 

2. PC atau Komputer digunakan untuk menghitung beda fasa setiap loudspeaker 

3. Mikrokontroller digunakan untuk mengkonversi data digital ke analog secara 

internal 

4. Switching Blok digunakan untuk menghubungkan outputan DAC kepada 

bagian power amplifier dari setiap loudspeaker 

5. Power amplifier digunakan untuk menguatkan daya sinyal input yang masih 

lemah dengan frequensi tetap 

6. Loudspeaker digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. 
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3.2 Prinsip Kerja Alat 

 Pada tahap ini yang dilakukan adalah merancangan sistem dari pengarah 

suara dengan deret enam speaker yang disusun horisontal. Secara keseluruhan dari 

sistem yang akan dirancang diperlihatkan pada Gambar  10, user akan 

menentukan area atau lokasi dari audiens ( secara horizontal ) sebagai tujuan dari 

pemfokusan energi suara pada program aplikasi “Graphic User Interfaces”. 
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Gambar 3.2 Blok Diagram Perangkat Keras 

 Program pada komputer akan menghitung waktu tunda setiap loudspeaker, 

menerjemahkannya kedalam bit data dan mengirimkannya kepada mikrokontroler 

(Arduino Due) melalui jalur USB. Mikrokontroler akan menerjemahkan bit – bit 

data serial yang telah diterima kemudian mengkonversi data digital ke analog 

secara internal yang menghasilkan sinyal audio. Sinyal audio tersebut yang 

kemudian akan masuk ke bagian power amplifier sebelum dipancarkan oleh 

loudspeaker. Blok Switching berguna sebagai saklar elektronik yang akan 

menghubungkan output DAC kepada bagian Power Amplifier dari setiap deret 

loudspeaker, blok ini hanya menggunakan sebuah IC CMOS CD4066 (Quad 

Bilateral Switch). 

 Secara sederhana, sistem ini disusun atas beberapa perangkat keras yaitu 

Personal Computer (PC) sebagai bagian utama dari sistem ini yang akan 

menghitung beda fasa setiap loudspeaker, dengan sebuah mikrokontroler Arduino 

Due (SAM3X8E) sebagai Digital Analog Converter dan decoder untuk waktu 

tunda ( beda fasa ) setiap speaker. 
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3.3 Perancangan perangkat keras  

 

Pemilahan arah 

Pengarah dengan grafik 

user interface

Pembentukan suara pada 

speaker

Pembentukan dan 

pemberian delay sinyal 

sinus pada 

Mikrokontroller

Penguatan arus pada 

amplifier

 

Gambar 3.3 Diagram Blok Pemfokusan Suara 

 

 Pada blok diagram diatas, dirancang susunan speaker yang berfungsi 

sebagai output audio beam steering, perancangan bagian inti menggunakan 

mikrokontroller ATSAM3X8E dan penggunaan amplifier sebagai penguat sinyal 

yang keluar dari mikrokontroller. 

 

3.3.1 Perancangan Susunan Speaker 

Untuk menghindari grating lobes, maka jarak antar speaker bisa ditentukan 

dengan menggunakan  rumus: 
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Dimana  λ adalah panjang gelombang (m) 

  θ adalah sudut pengarahan (o) 

  d adalah jarak antar speaker (m) 

dengan besarnya θmax ditentukan berdasarkan sudut dari conus (membrane) pada 

speaker yang digunakan, yakni 75˚. 

 

Gambar 3.4  Conus pada speaker  

 

Sedangkan frekuensi sinyal yang digunakan sebesar 1khz, maka panjang 

gelombang bisa dicari menggunakan rumus : 

  
 

 
   

Dimana  λ adalah panjang gelombang (m) 

  f adalah frequensi (hz) 

  c adalah kecepatan suara (343.2 m/s) 

 

  
 

    
                  

 

Maka dari itu, berdasarkan dari rumus diatas, panjang jarak antar speaker 

ditentukan sebesar : 

θ 
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Sehingga jarak antar speaker yang dipilih adalah 17 cm. 

Speaker 1 Speaker 2 Speaker 3 Speaker 4 Speaker 5 Speaker 6

Gambar 3.5 Rancangan Deret Enam Speaker 

 

 Untuk dapat menjalankan teknik audio beam steering, banyak speaker 

yang digunakan minimal adalah 2 buah. Dalam tugas akhir ini digunakan speaker 

sebanyak 6 buah dikarenakan sudah mencukupi untuk  luas ruangan auditorium. 

Speaker yang digunakan mempunyai hambatan 8 ohm dan daya 10 watt, dengan 

diameter sebesar 16cm. Speaker tersebut digunakan karena dengan menggunakan 

6 buah speaker, intensitas suara sudah dapat mencapai ujung ruangan ketika 

menggunakan amplifier dengan penguatan maksimal. Ukuran ruangan 4x6m. 

 

3.3.2 Perancangan Amplifier 

 Amplifier TDA2040 digunakan sebagai penguat arus, dari mikrokontroller 

menuju ke speaker. Amplifier digunakan karena arus dari mikrokontoller 

sangatlah kecil apabila digunakan untuk menyalakan 6 buah speaker. 
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Gambar 3.6 Rangkaian amplifier TDA2040 

Amplifier TDA2040 merupakan amplifier yang menggunakan IC tipe TDA2040 

sebagai penguat utamanya. TDA2040 merupakan IC tipe monolithic dengan 

pengoperasian rangkaian amplifier kelas AB. IC ini didalamnya telah dilengkapi 

dengan rangkaian proteksi untuk hubung singkat terutama pada jalur output 

speakernya. 

 

3.4 Perancangan Perangkat Lunak 

3.4.1 Pembangkit Gelombang Pulsa 

 Gelombang pulsa pada pengujian ini digunakan sebagai sinyal masukan 

pada penguat akhir ( power amplifier ) sebelum akhirnya diteruskan ke speaker. 

Gelombang pulsa dihasilkan oleh Arduino Due dengan memanfaatkan fungsi 

pembangkit PWM dengan duty cycle yang digunakan adalah 50%. Pada 

permulaan program, dilakukan inisiasi bagi board Arduino Due, yakni melakukan 

pengaturan timer0 untuk menghasilkan clock 1 kHz, serta juga pengaturan 

pembangkitan gelombang 1 kHz dengan duty cycle untuk nantinya siap 

dimodulasi. 

 Akses PWM pada arduino dilakukan melalui register yang telah terpetakan 

pada bus peripheral.  
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Clock PWM pada power management controller (PMC) perlu diaktifkan untuk 

menggunakan fungsi dari PWM. Sumber Interupsi PWM dihubungkan pada salah 

satu sumber internal dari Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC). Hal ini 

dimaksudkan agar PWM berjalan independen. Sebelum menggunakan macrocell 

PWM, programmer harus terlebih dahulu mengaktifkan clock PWM di Power 

Management Controller (PMC). Seperti pada gambar dibawah: 

 

 

Gambar 3.7 Blok diagram PWM 

Komparator terus membandingkan nilai konternya dengan periode saluran yang 

ditentukan oleh CPRD di “PWM Channel Period Register” (PWM_CPRDx) dan 

duty cycle yang didefinisikan oleh CDTY dalam "PWM Channel Duty Cycle 

Register" (PWM_CDTYx ) untuk menghasilkan sinyal output OCx yang sesuai. 

Sifat yang berbeda dari bentuk gelombang output OCx adalah: 

 pemilihan waktu penghitung saluran diberi clock oleh salah satu waktu 

yang disediakan oleh clock generator yang dijelaskan pada bagian sebelumnya 

“PWM Channel Mode Register” (PWM_CMRx). 

 Periode gelombang. Parameter saluran ini didefinisikan di bidang CPRD 

pada register PWM_CPRDx. Jika bentuk gelombang dibiarkan sejajar, maka 
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periode gelombang output tergantung pada sumber waktu counter dan bisa 

dihitung. 

 Dengan menggunakan master clock PWM (MCK) dibagi dengan nilai 

prescaler X yang diberikan (dengan X menjadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 

512, atau 1024). 

          

   
 

 

Dengan menggunakan master clock PWM (MCK) dibagi dengan salah satu 

divider DIVA atau DIVB, formula menjadi masing-masing: 

            

   
      

            

   
 

 

Jika waveform adalah center aligned maka periode gelombang output tergantung 

pada jam sumber counter dan dapat dihitung: 

 Dengan menggunakan jam master PWM (MCK) dibagi dengan nilai 

prescaler X yang diberikan(dengan X menjadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 

atau 1024). Formula periode yang dihasilkan akan menjadi: 

          

   
  

 

Dengan menggunakan master clock PWM (MCK) dibagi dengan salah satu 

divider DIVA atau DIVB, formula menjadi masing-masing: 

             

   
      

             

   
 

 

 Duty cycle gelombang. Parameter saluran ini didefinisikan di bidang 

CDTY register PWM_CDTYx. 

Jika bentuk gelombang dibiarkan sejajar maka: 
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Jika bentuk gelombang adalah pusat sejajar, maka: 

 

          
                                  

          
 

 Polaritas bentuk gelombang. Pada awal periode, sinyal bisa berada pada 

level tinggi atau rendah. Properti ini didefinisikan dalam bidang CPOL dari 

register PWM_CMRx. Secara default sinyal dimulai oleh tingkat rendah. 

 Penyelarasan bentuk gelombang. Bentuk gelombang output bisa dibiarkan 

atau disejajarkan. Bentuk gelombang sejajar pusat dapat digunakan untuk 

menghasilkan bentuk gelombang yang tidak tumpang tindih.Properti ini 

didefinisikan di bidang CALG dari register PWM_CMRx. Mode default dibiarkan 

sejajar 

 

Gambar 3.8 Tampilan Fungsional dari blok diagram Saluran 

 

Saat pusat sejajar, penghitung saluran meningkat hingga CPRD dan turun hingga 

0. Ini mengakhiri periode. Bila dibiarkan sejajar, konter saluran naik sampai ke 

CPRD dan disetel ulang. Ini mengakhiri periode. Jadi, untuk nilai CPRD yang 

sama, periode untuk saluran selaras tengah dua kali lipat untuk saluran sejajar kiri. 

Bentuk gelombang tetap pada 0 saat: 
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 CDTY = CPRD dan CPOL = 0 

 CDTY = 0 dan CPOL = 1 

Bentuk gelombang tetap pada saat 1 (setelah saluran diaktifkan): 

 CDTY = 0 dan CPOL = 0 

 CDTY = CPRD dan CPOL = 1 

Polaritas bentuk gelombang harus disetel sebelum mengaktifkan saluran. Ini 

segera mempengaruhi tingkat output saluran. Perubahan pada polaritas saluran 

tidak diperhitungkan saat saluran diaktifkan. 

 Selain menghasilkan sinyal keluaran OCx, komparator menghasilkan 

interupsi dalam fungsi nilai counter. Bila bentuk gelombang output dibiarkan 

selaras, interrupt terjadi pada akhir periode counter. Bila bentuk gelombang 

keluaran disejajarkan dengan pusat, bit CES dari register PWM_CMRx 

didefinisikan saat interrupt counter channel terjadi. Jika CES diset ke 0, interrupt 

terjadi pada akhir periode counter. Jika CES diset ke 1, interrupt terjadi pada 

akhir periode counter dan setengah dari periode counter. Dapat dilihat pada 

gambar dibawah: 
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Gambar 3.9 Bentuk gelombang PMW 

 

3.4.2 Perhitungan Delay 

 

Gambar 3.10 Penentuan nilai sudut yang dicari 

 

 Perhitungan delay digunakan berdasarkan dasar teori audio beam steering, 

yang mengharuskan salah satu speaker memakai waktu tersebut supaya di akhir 
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delay, speaker mengeluarkan gelombang sinus secara koherent dengan speaker 

lainnya. Berdasarkan gambar 3.11 jumlah dari sudut segitiga yang sebesar 180
 o

, 

maka diketahui sudut yang dicari sama dengan sudut 180
 o

 dikurangi dengan 90 o 

(sudut siku) dan 90 o -x  (sudut yang dicari). 

                  
 

    

Dari persamaan diatas didapatkan bahwa sudut pengarahan yang dicari (x) sama 

dengan sudut (y) pada segitiga. Maka waktu delay dari sinyal suara speaker yang 

terlebih dahulu mengeluarkan suara bisa diketahui dengan rumus berikut : 

      
 

 
 

         

             

              

Dimana : s adalah panjang gelombang suara (m) 

  c adalah kecepatan suara (m/s) 

    adalah waktu delay (s) 

Sehingga dari persamaan di atas dapat dibuat dalam program sebagai berikut:   

 

 

 

 

3.5 Diagram Alir 

 Pada tugas akhir ini diagram alir dibagai menjadi dua yaitu diagram alir 

yang menjelaskan alur program arduino dan alur program destop. Diagram alir 

arduino dapat dilihat pada Gambar 3.12 dan diagram alir destop dapat dilihat pada 

Gambar 3.13 

 

uint16_t degToUS(float degree) 

{ 

degree = (sin(radians(degree))*0.17)/343.3; //2*3.14* 

uint16_t result = int(degree*1000000); 

return result; 

} 
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Gambar 3.11 Flowchart program arduino due  
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Gambar 3.12 Flowchart program destop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


