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ABSTRAKSI

Penggunaan sistem TDM biasanya digunakan
hanya terbatas pada sistem komunikasi, untuk itu
diperlukan untuk aplikasi lain sehingga sistem TDM
tidak hanya dipergunakan pada sistem komunikasi saja.

Penggunaan sistem TDM berikut ini digunakan
untuk sistem keamanan. Banyaknya penggunann
kekuatan fisik pada pencurian dan perampokan,
sehingga mengakibatkan terjadinya korban,  menjadi
alasan kenapa alat ini dibuat,

Aplikasi ini nantinya pada pengembangan
dapat digunakan bukan hanya pada sistem perumahan,
tetapi dapat juga digunakan untuk keamanan gedung,
dengan penambahan sensor yang kita inginkan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
       Sistem TDM merupakan jenis multiple access
yang menerapkan pembagian waktu (time sharing),
unttuk pengaturan pentransmisian sinyal dari rangkaian
pusat (central) dengan rangkaian cabang (client).
Keuntungan dari sistem TDM ini ialah:
! Hanya menggunakan satu frekwensi pancar (dalam

hal ini menggunakan frekwensi 50 Hz yang diambil
dari sisi sekunder transformator), jika pendeteksian
ingin dipercepat maka penambahan clock juga
dapat dipercepat.

! Effisien pemanfaatan frekwensi sehingga kabel
yang dibutuhkan lebih sedikit

! Fleksibel, sistem dapat diubah dan di upgrade
(rekonfigurasi) secara langsung

! Dapat melayani berbagai macam input sesuai
dengan yang diinginkan (dalam hal ini output yang
diberikan rangkaian sensor).

Semua alat biasanya mempunyai kelemahan begitupun
alai ini, tetapi dalam hal ini kelemahan tersebut di
perkecil, kelemahan sistem ini adalah:

! Timming yang sangat kritis, dimana pada
pemakaian untuk puluhan rumah belum menjadi
masalah yang perlu dikuatirkan, karena masih bisa
frekwensi yang digunakan adalah frekwensi AC
secara umum (dari listrik PLN yang berfrekwensi
50 Hz).

! delay time yang diperlukan dari rangkaian kontroler
ke rangkaian cabang, ini juga tidak perlu
dikuatirkan dikarenakan biasanya rangkaian cabang
dalam masih jarak yang tidak terlalu jauh (± 200
meter).

Gambar rangkaian block penerima dan rangkaian

block contttroller

gambar rangkaian penerapannya

1.2 Tujuan
       Proyek akhir ini bertujuan untuk merealisasikan
suatu perangkat dengan menerapkan sistem TDM (Time
Division Multiplexing).

1.3 Batasan Masalah
       Sistem keamanan ini menerapkan sistem TDM,
yang maksudnya adalah penggunaan sistem TDM ini
tidak hanya untuk sarana komunikasi, jadi masalah yang
dibahas :
" Sistem yang digunakan, dalam hal ini TDM
" Cara kerja dari rangkaian
" Pengukuran dari sinyal yang digunakan
" gangguan dari luar dan rangkaian sensor tidak

termasuk dalam pembahasan.

1.4 Metodologi
     Proyek Akhir ini menggunakan judul Penerapan
sistem TDM pada sistem alarm keamanan rumah
disusun berdasarkan metode literatur dan metode
experimen.

BAB II
LANDASAN TEORI

Teori dasar dari teknik digital adalah gerbang-
gerbang digital, pada bab ini akan dibahas teori dasar
dari teknik digital.

2.1.  Gerbang digital
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" gambar simbol gerbang AND dan tabel
kebenarannya.

X Y Z
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

" Gambar simbol gerbang OR dan tabel
kebenarannya.

X Y Z
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

" gambar simbol gerbang NOT dan tabel
kebenarannya.

X Y
0 1
1 0

" Gambar simbol gerbang NAND dan tabel
kebenarannya.

X Y Z
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

" Gambar simbol gerbang NOR dan tabel
kebenarannya.

X Y Z
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

2.2. Counter
Frekwensi counter pada dasarnya merupakan rangkaian
pembagi (divider).
Frekwensi output pada masing-masing kaki merupakan
pembagian dari  frekensi  input dengan banyaknya
output cacahan.

Rangkaian counter bekerja pada sistem mesin
berdasarkan waktu.  Gambar rangkaian rangkaian
counter dan bentuk gelombang dari mesin counter.

Gambar   dari  rangkaian counter

Gambar diatas dapat dilihat sistem pembagian sinyal
gelombangnya, setiap frekwensi clock yang keluar dari
titik A, maka akan dibagi 2 pada titik berikutnya (titik
B), dan begitu juga untuk seterusnya.

2.3. Rangkaian transistor
" Rangkaian transistor sebagai penguat (pasangan

darlington)

Keunggulan :
! Penguatan besar
! Impedansi masukan = tinggi
! Impedansi keluaran = rendah
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Perlawanan masukan :

Dimana :

Gambar  rangkaian penguat transistor dengan
pasangan darlington

Transistor Q2 :

Perlawanan masukan :

BAB III
PERANCANGAN

Rangkaian ini terdiri dari 2 modul dasar, yaitu
modul pada rangkaian central dan modul pada
rangkaian client.
Rangkaian central (pusat)

Rangkaian ini menggunakan IC 4017
(counter). Ia mempunyai 10 out-put cacahan, pencacah
akan menerima pulsa/clock dari clock generator melalui
penguat pasangan darlington. Setiap pencacah pada
rangakain pusat mempunyai cacahan   no 1, maka
output 0 akan mengaktifkan rangkaian multivibrator
monostabil dan akan menahan pulsa beberapa saat, hal
ini dimaksudkan untuk sinkronisasi. Dengan demikian
output dari penguat pasangan darlington terdiri dari
rentetan pulsa dari clock ditambah dengan pulsa

sinkronisai dari multivibrator monostabil. Pada
rangkaian cabang deretan pulsa dan pulsa sinkronisasi
akan dideteksi sinkronisasinya oleh rangkaian retrigger
multivibrator, sehingga pada saat sinkronisasi masuk,
maka pencacah pada rangkaian client (cabang) akan
reset melalui output retrigger multivibrator. Dengan
demikian cacahan dirangkaian pusat dan cabang akan
sama/sinkron.
 Pada rangkaian central (pusat), output
pencacah dihubungkan dengan input NAND dan input
NAND yang lain yang dihubungkan satu sama lain.
Input ini berfungsi sebagai jalur data output NAND
dihubungkan dengan display LED  sebagai indikator
pada rangkaian cabang output pencacah dihubungkan
juga dengan input NAND dan input NAND yang lain
sebagai input data. Output NAND dihubungakan
dengan jalur data .

Dalam kondisi normal, lampu indikator (LED)
akan padam dan alarm (buzzer) akan mati pula, bila
pada rangkaian cabang misalnya saluran 1  NAND input
data disulut tinggi (keadaan high) dari sensor , maka
output cacahan 1 tetrtahan , sehingga output NAND
menjadi rendah  (keadaan low) akibatnya pada saat
cacahan satu  pada rangkaian central output NAND
pada saluran satu rendah dan LED indikator saluran satu
akan menyala, pada saat itu juga sinyal dari jalur data
juga akan menyulut buzzer alarm hingga berbunyi.
Selain pada itu pada rangkaian lampu LED indikator
dapat juga di pararel dengan relay yang berfungsi
menyalakan (mengaktifkan) alat lain, dalam hal ini bisa
berupa kamera, dan lain-lain.
 Pada prakteknya, rangkaian cabang dapat
dibuat maksimum sebanyak 9 buah dengan hubungan
pengkawatan seperti gambar berikut.

Gambar 3.1 Rangkaian pengkawatan antara central
dengan cabang

Gambar diatas dapat dibuat cabang sebanyak n-buah,
dengan catatan rangkaian central di kaskadekan  (output
kaki no 9 dari IC 4017 digunakan untuk penyulut clock
bagi IC 4017 yang kedua). Dengan catatan rangkaian
clock generator yang digunakan harus lebih cepat.
Prototype yang dibuat hanya menggunakan 9 saluran
dan frekwensi clock generator yang digunakan sebesar
50 Hz.
Rangkaian sensor yang digunakan dapat berupa apa
saja, tergantung dengan kebutuhan  (rangkaian sensor
tidak dibahas). Disini yang dibutuhkan adalah input
high untuk menyalakan LED indikator dirangkaian
central.
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Gambar  3.2    Gambar skema block diagram
3.3. Rangkaian Multivibrator
Multivibrator yang digunakan adalah rangkaian
multivibrator monostabil. Rangkaian multivibrator
berfungsi untuk membentuk sinyal sinkronisasi.
Dipasaran banyak tersedia IC multivibrator , namun
agar tidak terlalu banyak menggunakan jenis IC,
rangkaian multivibrator dibuat menggunakan gerbang
NAND yang murah dan banyak dipasaran.

Gambar 3.3   rangkaian multivibrator

Vin  berasal dari output 0 pencacah (counter), dimana
tegangan ini akan mengisi  C=100n  sekitar  ± 300 ms.
Sinyal sinkronisasi ini lebar periodanya harus lebih
besar dari perioda clock untuk membedakan antara
sinyal sinkronisasi dengan sinyal clock,
Sinyal clock dengan frekwensi  fo = 50 Hz , setelah
melalui pencacah  ÷10 maka pada masing-masing
output cacahan menjadi 5 Hz. Oleh sebab itu lebar
perioda sinyal clock dapat kita hitung :

Dengan   R = 1 MΩ dan C = 100nF maka
Tsinkronisasi > Tfclock=±200ms. Dioda 1N4148
berfungsi sebagai pemotong puncak gelombang,
sedangkan tipy NAND yang digunakan adalah type
schmiit trigger yang membolehkan inputnya disulut
oleh sinyal yang bentuk gelombangnya tidak betul-betul
kotak. Pada fo  akan terdapat deretan pulsa dari clock
generator dan sinyal sinkronisasi, karena fo ini masih

lemah , maka kemudian fo di umpankan ke block buffer
untuk dikuatkan, sehingga fo dapat ditransmisikan
melalui kabel pada jarak yang cukup jauh.
3.3. Rangkaian buffer

Rangkaian buffer disini berfungsi untuk
menguatkan sinyal clock dan sinkronisasi agar cukup
kuat untuk ditransmisikan melalui kabel dengan jarak
yang cukup jauh. Rangkaian buffer harus memiliki
impedansi keluaran yang cukup rendah ,  karena jalur
clock dan sinkronisasi ini merupakan jalur “bus” yang
dihubungkan kerangkaian client (cabang) secara pararel.
Arus keluaran juga harus cukup besar, sehingga mampu
menggerakan beberapa cabang. Output buffer selain
untuk pulsa dan sinyal sinkronisasi dapat juga
digunakan sebagai sumber catu.
Rangkaian buffer menggunakan pasangan darlington
yang mempunyai keunggulan seperti yang diharapkan
diatas. Penguatan buffer ini cukup tinggi.
R basis berfungsi sebagai penahan arus basis.  Vin
adalah tegangan masukan yang datang dari rangkaian
MMV (multivibrator), dimana pada saat aktif level Vin
≈  ±6V= VCC
Rangkaian client (cabang)
3.4. Rangkaian retrigger multivibrator

Rangkaian ini berfungsi detektor sinkronisasi,
pulsa clock dan pulsa sinkronisasi masuk melalui
gerbang NAND (N49). Bila terdapat pulsa clock ,
output N49 akan mengayun tinggi dan rendah secara
berurutan sesuai dengan frekwensi clock yang masuk.
C14 akan diisi pulsa tersebut melalui D29 dan
mempertahankan input N50 tetap tinggi, bila sinyal
sinkronisasi masuk, input N49 tetap tinggi dan output
rendah, karena perioda pulsa sinyal sinkronisasi lebih
lama maka C14 sempat melepaskan muatannya melalui
R41. Bila tegangan pada C14 mencapai ambang
terendah membuat output N50 akan menjadi tinggi dan
masukan reset IC 16 akan tersulut melalui C15,  R42
akan membantu C15 untuk melepaskan muatannya
dengan tepat, sedangkan D30 untuk memotong puncak

gelombang.

Gambar 3.7. rangkaian retrigger multivibrator
3.5.  Rangkaian counter (pencacah)

Pada dasarnya rangkaian pencacah di client
(cabang) sama dengan di central (pusat), namun output
pencacah IC 16 yang dihubungkan dengan N51 sebagai
masukan. Bila IC 16 mencacah pada 1, maka N51
outputnya akan tinggi, bila input N51 tidak ada sinyal
tinggi dari sensor.
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Gambar 3.8.  Rangkaian counter (pencacah)
Bila kemudian sensor mengirim sinyal tinggi, maka
pada saat IC 16 mencacah 1, output N51 menjadi
rendah, akibatnya pada  pencacah dipusat akan
menyebabkan LED indicator menyala dan alarm
berbunyi, D32 berfungsi sebagai pengaman output N51.

BAB. IV
PENGUKURAN DAN PENGETESAN

a. catu daya
pengukuran pada catu daya ini bertujuan untuk
mengetahui tegangan keluaran pada catu daya, catu
daya yang digunakan bersumber pada tegangan
jala-jala 220 Volt AC. Setelah diturunkan
tegangannya menggunakan trafo dan di searahkan
oleh dioda dan di filter oleh kapasitor maka akan
didapatkan tegangan yang diinginkan (karena
menggunakan IC CMOS maka tegangan riple
dimungkinkan  (IC CMOS beroperasi pada 3 Vdc
sampai  12 Vdc).

Tabel 4.1  keluaran catu daya.

Nilai ideal Hasil
pengukuran

Presentase
kesalahan (%)

6,36 7,847 23,3%

Presentase kesalahan didapat dengan menggunakan
persamaan ;

Berdasarkan pengukuran hasil yang didapat antara
pengukuran dan nilai yang diinginkan perbedaannya
tidak terlalu besar, dan karena tegangan IC yang
dicatu menggunakan IC CMOS yang
memungkinkan variabel tegangan, maka catu daya
ini dapat dikatakan berhasil.
b. Multivibrator dan pencampur (mixer)
Fungsi dari rangkaian multivibrator adalah sebagai
pembentuk sinyal sinkronisasi. pengukuran
dilakukan pada titik C.
Titik C adalah output dari block multivibrator yang
akan digabungkan dengan output dari tegangan jala-
jala.
c. BUFFER   (penguat atau penyangga)

Buffer merupakan rangkaian penguat atau
penyangga, penguat yang digunakan adalah penguat
pasangan darlington.
Input didapat dari resistor R = 2700 K,  dan output
pada kaki emitor transistor 2N3055.
Tabel 4.2 tegangan pada input dan  pada rangkaian
buffer.

Tegangan input pada buffer

Presentase (%)

Pengukuran
(Vrms)

Sebenarnya
(Vrms)

Presentase (%)

6  Vrms 6,865 Vrms 14,5 %

Tabel 4.3 tegangan pada  dan output pada rangkaian
buffer.

Tegangan output pada buffer
Pengukuran Sebenarnya

Presentase (%)

6 Vrms 7,191 Vrms 19,85 %

d. Counter
Pada dasarnya rangkaian ini merupakan

rangkaian pencacah atau divider pembagi 10 (output
dari rangkaian counter = 10).
Jika frekensi yang digunakan adalah 50 Hz, maka
output pada masing-masing kaki adalah ;

Jadi frekwensi pada tiap kaki IC 4017 adalah 5 Hz ,
jika frekwensi yang digunakan 50 Hz.
e. jalur data  (data bus)
jalur data bus adalah pengiriman data dari rangkaian
client (cabang) ke rangkaian central, dengan data
yang dikirim menggunakan sistem TDM (sistem
pengiriman informasi menggunakan time switch).
Dimana waktu yang digunakan untuk masing-
masing cabang adalah 0,2detik=200mS, untuk
mengirimkan informasi.
Frekwensi yang didapat pada gambar 3,831 Hz,
maka T pada masing-masing cabang = 0,261 s ≈ 261
mS, hasil yang didapat dari pengukuran dan teori
hampir sama, maka rangkaian ini dapat berfungsi
dengan baik.

4.3.2 rangkaian client (cabang)
a. ReMultivibrator
Fungsi dari rangkaian ini adalah kebalikan dari
rangkaian multivibrator pada rangkaian central.
Maka bentuk sinyalnyapun  kebalikan dari
rangkaian multivibrator. Keluaran dari block
remultivibrator digunakan untuk menyalakan atau
memicu rangkaian counter agar sinyal clock yang
masuk pada rangkaian selalu sama dengan sinyal
dari central (clock untuk block counter pada
rangkaian central).
b. Catu daya pada rangkaian client

Tegangan pada client digunakan untuk
mencatu IC counter dan IC gerbang NAND. Hasil
pengukuran dilakukan pada titik B
Tabel 4.4 presentase kesalahan pada block catudaya
client ;

Tegangan output dari block catudaya

Hasil sebenarnya Hasil
pengukuran

Presentase  (%)

6  Vrms 7,847 Vrms 23,3 %
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maka dapat  dikatakan block catudaya pada
client dapat bekerja dengan baik.
c. Counter

Rangkaian counter disini fungsinya
memberikan data pada rangkaian central, sinyal
keluaran dari rangkaian counter dikalikan output
rangkaian sensor menggunakan gerbang NAND.
Maka output dari gerbang NAND selalu berlogika 1,
jika pada bagian sensor tidak terjadi sesuatu
(berlogika 0).

BAB V
PENUTUP

 5.1 Kesimpulan
Dari seluruh rangkaian pembuatan proyek akhir ini
dapat disimpulkan sebagai berikut ;
# Alat ini merupakan aplikasi dari sistem TDM

(Time Division Multiplexing ).
# Frekwensi yang digunakan dapat diambil langsung

dari jala-jala listrik (frekwensi 50 Hz), dan dapat
dinaikan frekwensinya jika dibutuhkan rangkaian
client yang banyak.

# Rangkaian dapat dikaskade atau diupgrade secara
mudah.

# Gangguan dalam sistem transmisi dapat ditolerir
(menggunakan sistem digital yang lebih tahan
terhadap gangguan).

# Kesetabilan catu daya yang diberikan dapat
bervariasi antara 3Vdc sampai dengan 12Vdc (IC
CMOS yang variabel tegangannya antara 3Vdc
sampai 12Vdc).

# Output rangkaian relay dapat digunakan untuk
menggerakan rangkaian listrik lain (catuan untuk
alat lain).

 SARAN
# Sistem TDM pada dasarnya kebanyakan digunakan

untuk sistem komunikasi, untuk memperluas
aplikasi maka digunakan untuk sistem aplikasi lain.

# Pengaturan frekwensi belum dapat diatur
menggunakan skala (alat ini beroperasi dengan
frewkwensi 50 Hz sampai 1 KHz).

# Pengaturan frekwensi kemungkinan dapat
digunakan tampilan LCD.
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