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ABSTRAK
Sinyal chirp populer digunakan pada Synthetic Aperture Radar (SAR), sinyal ini
lebih disukai karena mudah untuk pemrosesan signal. Pemrosesan sinyal yang
umum digunakan untuk keperluan analisis menggunakan software matlab. Pada
makalah ini simulasi sinyal chirp yang umum menggunakan software MATLAB,
dijalankan pada software LabView. Permasalahan yang diangkat pada makalah
ini yaitu bagaimana suatu chirp generator yang umumnya dibuat mengunakan
bahasa C berbasis MATLAB, dapat dibuat pada software pemrograman yang lain
agar mudah untuk diimplementasikan dalam suatu perangkat FPGA. Tujuan dari
makalah ini melakukan suatu penyesuaian program dari MATLAB ke LabView
sehingga dapat dilakukan simulasi dan dapat diterapkan pada hardware dengan
skala industri. Simulasi chirp generator berhasil dilakukan pada software LabView.
Namun, untuk mendapatkan hasil yang sama dengan simulasi chirp pada matlab
dibutuhkan penyesuaian output dan waktu simulasi pada LabView.
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1. Pendahuluan
Makalah ini menyajikan suatu simulasi sinyal chirp yang dibangkitkan
menggunakan software MATLAB dan LabView. Sinyal chirp merupakan
jenis sinyal yang populer digunakan pada Synthetic Aperture Radar (SAR)
[1]. Permasalahan yang diangkat pada makalah ini yaitu bagaimana suatu
chirp generator yang umumnya dibuat mengunakan bahasa C berbasis
MATLAB[2], dapat dibuat pada software pemrograman yang lain agar
mudah untuk diimplementasikan dalam suatu perangkat FPGA. Tujuan
dari makalah ini melakukan suatu penyesuaian program dari MATLAB
ke LabView sehingga dapat dilakukan simulasi dan dapat diterapkan
pada hardware yang menunjang software LabView skala industri. Manfaat
yang didapat antara lain ialah software LabView memiliki beberapa FPGA
hardware yang sudah berstandar industri, sehingga ketika simulasi telah
berhasil dilakukan, maka akan dapat diimplementasikan ke dalam hardware
yang sudah memiliki standar industri dan akan mempermudah jika SAR
system ini nantinya akan dibuat mass production skala industri.

1.1. Latar Belakang
Sinyal chirp merupakan sinyal Linear Frequency Modulated (LFM) adalah
suatu sinyal yang frekuensi sesaatnya linear terhadap waktu[3]. Filosofi dari
sinyal chirp didapat dari suara kicauan burung. Kicauan burung memiliki
nada dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi bervariasi terhadap
waktu[4]. Frekuensi sinyal chirp bervariasi naik turun terhadap waktu,
sinyal chirp yang frekuensinya semakin naik disebut up-chirp, sedangkan
yang frekuensinya semakin turun disebut down-chirp. Sinyal chirp populer
digunakan pada Synthetic Aperture Radar (SAR), sinyal ini lebih disukai
karena mudah untuk pemrosesan signal. Pemrosesan sinyal yang umum
digunakan untuk keperluan analisis menggunakan software MATLAB.
Pada makalah ini simulasi sinyal chirp yang umum menggunakan software
MATLAB, dijalankan pada software LabView. Alasan utama menggunakan
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software LabView ialah software ini menggunakan teknik pemrograman
berupa graphical, sehingga mudah untuk dipelajari dan software ini memiliki
banyak kompatibel dengan perangkat kontroler realtime dan FPGA
berstandar industri, sehingga simulasi yang dilakukan dapat dengan mudah
diaplikasikan dengan cara meng-upload program ke perangkat kontroler
yang diinginkan.

Gambar 1. Sinyal chirp terhadap waktu

1.2. Masalah Penelitian
Masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:
1.

Bagaimana mensimulasikan sinyal chirp yang digunakan SAR system?

2.

Bagaimana membuat simulasi signal generator menggunakan software
MATLAB?

3.

Bagaimana membuat simulasi signal generator menggunakan software
LabView?
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1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:
1.

Mensimulasikan signal generator menggunakan software MATLAB dan
LabView.

2.

Mengintegrasikan pemrograman dari software MATLAB ke LabView
agar dapat diterapkan ke hardware FPGA berstandar industri.

3.

Menyiapkan suatu sistem pembangkit sinyal chirp yang berstandar
industri.

1.4. Manfaat Penelitian
Makalah ini memiliki manfaat sebagai berikut:
1.

Menambah pengetahuan mengenai software yang digunakan untuk
simulasi signal generator SAR system.

2.

Memberikan informasi mengenai migrasi program dari software
MATLAB ke LabView.

3.

Dengan menggunakan software LabVIEW dapat mempermudah
pemrograman, simulasi, dan penerapan pada perangkat FPGA
berstandar industri.

4.

Menyiapkan suatu alternatif SAR system jika nantinya akan dibuat mass
production skala industri.

2. Metodologi
Metodologi dalam membuat simulasi sinyal chirp yang digunakan
menggunakan Linear Frequency Modulated (LFM). Sedangkan metode
yang digunakan untuk melakukan penyesuaian program dari MATLAB
ke LabView menggunakan metode MathScript Node. Adapun tahapan
pemindahan simulasi sinyal chirp dari MATLAB ke LabView yang dilakukan
pada artikel ini seperti pada Gambar 2.
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Gambar 2. Tahapan pemindahan simulasi sinyal chirp
dari MATLAB ke LabView[5]
Sinyal chirp adalah sinyal yang frekuensi sesaatnya linier terhadap waktu.
Frekuensi sinyal chirp bervariasi naik turun terhadap waktu, sinyal chirp yang
frekuensinya semakin naik disebut up-chirp, sedangkan yang frekuensinya
semakin turun disebut down-chirp. Secara matematis chirp signal dinyatakan
dengan persamaan (1)[6].
(1)
Keterangan:
A

= amplitudo

T

= durasi pulsa

t

= variabel waktu (detik)

b

= LFM rate atau chirp rate (Hertz/detik)

Jika persamaan (1) diubah menjadi persamaan Euler maka didapati
persamaan (2) sebagai berikut:
(2)
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3. Hasil dan Pembahasan
Hasil pemrograman sinyal chirp disimulasikan pada matlab pada Gambar
3. Formula chirp yang dibangkitkan adalah sesuai dengan persamaan (2),
amplitudo gelombang bernilai 1, durasi pulsa dimulai dari 0 – 1 detik dan
dengan frekuensi sampling sebesar 200 Hz.

Gambar 3. Hasil simulasi Chirp Generator menggunakan MATLAB
Dengan menggunakan MathScript Node pada labview coding pada MATLAB
dapat langsung diterapkan[7]. Namun, untuk waktu simulasi dan output
perlu dilakukan penyesuaian dan hasil dari simulasi yang dilakukan pada
LabView seperti pada Gambar 4.
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Gambar 4. Hasil dari simulasi yang dilakukan pada LabView
Kemudian, hasil simulasi chirp generator dengan menggunakan MATLAB
dan LabView dibandingkan hasil keluaran sinyalnya untuk dilakukan analisa
pada Gambar 5.

Gambar 5. Hasil simulasi Chirp Generator
dengan MATLAB dan LabView
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Simulasi chirp generator berhasil dilakukan dengan baik pada software
MATLAB dan LabView. Waktu simulasi dimulai dari 0 sampai 1 1detik
menghasilkan suatu sinyal Chirp-Up dengan amplitudo sebesar 1. Dari
Gambar 5 didapati hasil simulasi MATLAB yang dibandingkan dengan hasil
simulasi pada LabView memiliki grafik gelombang sinyal chirp yang sama.

4. Penutup
4.1. Kesimpulan
Telah diuraikan secara singkat tentang pembangkitan sinyal chirp pada
software labview dengan menggunakan MathScript Node. Simulasi chirp
generator berhasil dilakukan pada software LabView. Namun, untuk
mendapatkan hasil yang sama dengan simulasi chirp pada MATLAB
dibutuhkan penyesuaian output dan waktu simulasi pada LabView. Untuk
lebih lanjut akan dilakukan mengenai model chirp yang digunakan untuk
Synthetic Aperture Radar (SAR) pada pesawat nirawak MALE Combatant.

4.2. Saran
Metode MathScript Node dapat digantikan dengan membuat pemrograman
LabView yang lain baik dengan high-level atau low-level programming yang
dijalankan pada PC, RTOS maupun FPGA pada software LabView.
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